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 היצמרופניא דוביעל ילארשיה דוגיאה 6 ה"משת ₪ 1985 ראורבפ 8 1 ןוילג בי ךרכ 8

 ס6/ישיז בשחממ

 ס6 / ישיג בשחמ ושברי םיססע הברה הגטה
 ,םירלוד יפלו לש הואצוה ירח( תולגל ידב

 "םהילע יחול ייטיזגהו"
 - סזח סיפסמ וגיא ס6-שב
 הברה ואוהד ס\וס-ה) רוי ההובג בושיח תוריחמרירצ התטט רל ררבתומטב
 יתוריחי .(ימיבפ וורבז 8 דע ד סואפ-ל) רזי הלודג ןורבז יתלובזו .(ריהוב רזה
 יתרו לוע םיקסיר תולובס ליעב אוהד ס\\שח-ה) רווי יתולודג/זת\בר תויפסה
 תינייפוז הדיחיב וא .לודג ןוגראב הסלחמל ,ווסס קסעל הזט ויב (םיזחבינויליזמ
 ..הנוגרוגב ותורספתומה תובה הוזמבוט

 -- תספסמ הבחרהל ןזתיב אל סס-טב
 .תוטמרש סט -ח תו תחאג הגועבו עב םיבירוצ וטיזא הרוטע םצצעבט רל רהבתמשב
 (הדובע ותונוחת הברה ד ס\א6ה-ל) םחרובע ןזחלווט לע הרובע תג םייצור םהזמ סלחט
 סינבהל ירכ םיצ\תב וגממ יצוהל ליחותהל רירצו ןורבוה רגב םזוסג וצפו וא
 הרי ואלו וטעמב הו ד ס\אסף-ב) ..יסזמו\לומב םירחוא

 - לבלב וניו סס-טכ
 ריספוההו\ רגוגר\אב הרובעה תוהו ישסבפמב .ס6 רפסוב \פסוהש רל ררבצ\משב
 ו\0₪ ד סוס ..רל ובייעייצזב וצו הביוסורוטלואהומ רווי יתידתועובטמ הרי ,ססהל ותדצעוו\ש
 ..וורותפ רוע .50-ח רבלוב טי ו\סח:ליט רל ררבחי זז

 חווה וס דס\ושה םע םירלור יפלוג הברה ךוסחל לכוזתט ךל ררבצי דוא
 ח"עב ויובו ךווטיח .א .'

 חב ב\צח\ ובו רוצו ז\\ ו\טו\

 :םינינעה ןכות

 5 דיתע ,הווה ,רבע :3
 רה םינשיה ךלמה ידגב
 ה לארשיב 3
 סורקימה לכ םע תושעל המ
 מ ?וללה
 תכרעמב םינוש םיצבק בוליש
 ב זאפ 8-6
 תכרעמב הכרעהו שופיח יללכ
 עדימ רוזחאל ץועי

 :רעשב

 סלבול לש תנזורה ,הטסוגוא 3
 /\08 /\טָקטפ1ה , (6->0ט01088 0[ 6

 -סוגוא 403 הריבגה תא החיצנה 408 תפש

 דינכותהו ןורייב דרול ררושמה לש ותב ,הט

 .(1815-1852) הירוטסיהב הנושארה תינת

 ןהכ יבא :ישאר ךרוע

 יננח הכימ :תכרעמ
 רנטייה הלואש
 ןומטמ רדה

 ןיבר רענילא :תכרוע

 ןמרפוק תור :תכרעמה תריכזמ

 .ד.ת ,א"ליא :תכרעמה תבותכ
 02-521930 .לט ,םילשורי

"22 

 :הספדהו תוחול ,םוליצ-רדס
 א"ת ,מ"עב "לקדח" סופד
 תורומש תויוכזה לכ
 דדבלב םימסרפמה תוירחא לע תועדומה
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 .לט א"ת 55 ןמציו ,ןהכ רימא :תועדומ

 408 תפש
 לש ישארה ןנכתמה ,163ח 16ח9וג8 םע ןויארה

 רואל יביל תמושת תא דימ ךשמ ,468 תפש
 לש התריצי ךילהת יבגל תיעבטה תונרקסה
 םלועב רתויב "תרבודמ"ה תונכתה תפש
 רכזוה רמאמב .תונורחאה םינשב יעוצקמה
 -מל זעהש 0 11036 םשב ינולפ םיימעפ
 תא החנהש יסיסבה ןורקעה לע תרוקיב חות
 -סילמיסקמ הפש תריצי :ירק ,הפשה יננכתמ
 -רזעב) יתאצמו יתשפשפ .לכה הליכמה תיט
 לש ורמאמ תא (דרגנירג לאונמע לש ות
 "םינשיה ךלמה ידגב" ארקנה ךסהצ זס
 ליג םע רצק ןויאר ,םויסל .םכינפל והירהו
 4 041156 תוחמתהה תצובק ר"וי ןגס ץרפ
 ה

 רנטייה הלואש

 הנגהה דרשמ לחה ,70-ה תונש עצמא זאמ
 תונכת תפשל תודוסיה תא חינהל יאקירמאה
 תא הגרדהב ףילחת רשא השדח תירקיע
 .תואבה םינשב 60801.-הו ת018/א-ה
 שח ,(6יסתותוטחו64זוסח% 0[ ז86 //6א1 ןוחריה

 אוה השדחה הפשה לש הידעצ תליחתש
 לש ישארה ןנכתמה םע ןויאר ךורעל ןמזה
 תא חתנמ 16004 .)!שהה 16הסוגגה ,הפשה

 תדימ תא ךירעמ ,ג0ג לש התוחתפתה
 .הדיתע לע העד הווחמו התע דע התחלצה

 לכ םע תושעל המ
 ?וללה סורקימה
 רבצנש ןויסנמ וירקיע תא באוש רמאמה
 ןושחל הנכנ התוא ,הלודג חוטיב תרבחב
 היגטרטסא המשויו הרצונ הב ,חוטיבל הרבח
 ןושחלב הרקש המ .םיישיא םיבשחמ אשונב
 תואצותו תויגטרטסא יאדול בורק ףקשמ
 תא ולטנ רשא תורחא תורבחב ושחרתהש
 אשונב תיביסרגא הרוצב ןהידיל המזויה
 -בח תמועל תוחלצה ורצקו ורקימה תכפהמ
 ."השעת לאו בש" וטקנש תור

 יי יו == .

 וו

 ן-
 הכרעהו שופיח יללכ
 רוזחאל ץועי תכרעמב
 עדימ

 ם
 וא ]גה וש שתו

 121. 1 קט חוה

 12.18 13396 א1ג0:וקש חוש[

 עצבל הדעונ (םאקטזו 5צגוטח) ץועי תכרעמ
 היצקילפא םוחתב החמומ/ץעוי לש הדובע
 .תונבומ יתלב תויעבב תוטלחה תלבקב עייסלו
 םוחתב רבחמה י"ע וחתופ הז גוסמ תוכרעמ
 ץעוי תודובע עצבל הרטמב עדימה רוזחא
 תולימ רוחבל שמתשמל עייסמה ,עדימל
 ירגאמל אתליאש חוסינל תומיאתמ חתפמ
 .עדימ



 ל תסנכנ םכט
 ""ע הרדגוהש ,המצעה תבר תונכתה תפש -- 3

 לש אבה רודה רובע יאקירמאה הנגהה דרשמ

 .הנכתה תוכרעמ

 תמשיימ איהו םינש רפסמ ךשמב הרדגוה - 8

 .הנכתה תסדנה לש רתויב םילבוקמה תונורקעה תא

 תרשפאמו תמלשומ תודיינב תנייטצמ -- 8
 .התקוזחת תולקב תנייטצמה ,הנכת חותיפ

 שדח דמימ הנכתה יננכתיממל הנקמ - 8
 סינכומ הנכת יביכרמ בולישו הנכת חותיפ תלוכיב
 חותיפ ןמזב ןוכסיח ךות ,המלש הנכת תכרעמל
 .תויולעבו

 בשחמ תוצבושמ תוכרעמל תדעוימ - 8
 ,6080\ ומכ תופש םג דיתעב ףילחהל היושעו
 .קו/1 -ו -סהזחהא

 ,18ו8501ז תא לארשיב תגציימ םכט
 500-מ רתוי התע דע הניקתהש הרבחה
 והמ 5 .םלועב ד8165011 - 408 תוכרעמ
 .לארשיב תולעופ רבכ

 ןווגמ לע תלעפומ ד 0-8
 :הלעפה תוכרעמו םיבשחמ

 וחאו -ששו/ 65 .ד5ס * עהא /'צאופ ,צהא /'טאוא

 םס 9836 ,8086 ,8088 * \ו6 6800 \ווסזס 5

 0-85 ,\ווטודו-805 .5-100 60ח1וףטז8זוסהפ | :ללוכ

 4068 ןדיעל התא םג סנכה

 .םכטב קווישה ףגאל הנפ

 הנכתה תויעבל םלשומה ןורתפה -- םכט

 םכט
 מ''עב תמדקתמ היגולונכט

 : ו ידיתע
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 2621 זו :ס לט "22 לט 61130 ביבא-לז 13045 .ד.ת האיבנה + ובד יחר תרש הונ ס
 3 ₪ :ש( .

 רומ ידא

 ,70דה תונש עצמא זאמ
 הנגהה דרשמ לחה
 תא חינהל יאקירמאה
 תונכת תפשל תודוסיה
 ףילחת רשא השדח תירקיע
 20178 א-ה תא הגרדהב
 .תואבה םינשב 60801.-הו
 (>0זתזחת1681105 01 ןוחריה

 תליחתש שח ,6 401
 השדחה הפשה לש הידעצ
 םע ןויאר ךורעל ןמזה אוה
 ,הפשה לש ישארה ןנכתמה
 חתנמ 160181 ..163ת 16018

 ,46ג לש התוחתפתה תא
 התחלצה תדימ תא ךירעמ
 לע העד הווחמו התע דע
 .הדיתע

 (יסתוהוטחושזוסחפ 0[ 186 /\(?א1. :ךותמ םגרות

 (כסוסטטז 1984.60קעזושת1 1984. א[

 זטקתותוט6 כע קטזתוופפוסחו .

 בשחמ תופש

 423 לש ישארה ןנכתמה ,154א 161181411 םע ןויאר

 דיתע ,הווה ,רבע ות
 תויהל ךפה הנגהה דרשמש הרק דצוכ :'ש
 ?השדח בשחמ תפש לש ןמממו ךמות
 דרשמש הנושארה םעפה וז ןיא :זטומוה

 אוה .השדח תינקת הפש םוזיל הסנמ הנגהה
 .003001'6. םע החלצהב תאז עציב

 -ומישו הצופנ ךופהל 60801.-ל םרגש המ

 דרשמ :הלש ןונכתה תולוגס קר ויה אל ,תיש

 לכב הפשה אהת וזש שרד יאקירמאה הנגהה

 רבכ .םינפו ץוח ינלבק םע םתחש םיזוחה

 הנגהה דרשמ ץמיא תומדקומה 60-ה תונשב

 -ותה םלועב רדס הפכתש הבישח תיפוסוליפ

 תומיאתה תמר תא ריבגהל תגמ לע ,הנכ

 ךכו םינוש םיבשחמ ןיב תוינכת לש תודיינהו

 .ןוירפה תא לידגהל

 םידקת הרצי איהש םושמ 608301. יתרכזה

 הפשל תחלצומ המגוד הניה 60801. .בושח

 םיתנכתמה תליהק יבחר לכב הטשפתהש

 לש הירוטסיהה תא הוושת םא .םלועב

 !₪8א1-ל וליפאש ןיחבת ,71./| לש וזל 600

 ;הפש ץיפהל הובג קיפסמ ילוגס לקשמ ןיא

 .שי הנגהה דרשמל וליאו

 "פיחדב הנגהה דרשמ לש ויעינמ ויה המ :'ש

 ?19607ב 6001. לש הת
 םיעינמה קוידב םניה זא םיעינמה :!6ו פג

 דינ"הו תופשה תוברתה תא רוצעל .םויה לש

 ובתכנ תוינכתה תיברמ ןמז ותואב ."םיב

 יאו השק התיה ןתקוזחת ;:וצטחוט|ץצ תפשב

 .הנימא-יתלבו הרקי ךכל

 לש תובית-ישאר ,(01.
 ,"6סותמוסמ כטפומטצ<-סז16ח160 [גחטט השט"

 תלבקו תנכתמה ןוירפ תאלעהל ןויסנ התיה

 תוינכת ןיב רתוי ההובג תויפוליח תגרד

 .תונוש תונוכמ י"ע תודבועמה

 1975 תנשב :/464 תורצוויה תליחתל ,תעכו

 הרטמב םירקחמ רפסמ הנגהה דרשמ ךרע

 תא ןתמלו רקבל ידכ תושעל ןתינ המ ןוחבל

 התואב .הנכותה תויולעב הלחש המלסהה

 -ולשמ הלעמל הנגהה דרשמ איצוה הפוקת
 .הנכות לע הנשב רלוד דראילימ הש

 תוינכת חותיפל התצקוה וז האצוה םאה :'ש
 יתשל וא ,תומייקה לש ןתקוזחתל ,תושדח

 ?דחי םג תורטמה
 -ותה ביצקת ךס תא גציימ הז םוכס :!וופ

 הקוזחתלו תושדח תוינכת לש ןחותיפל הנכ
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 -ארל ןיבה הנגהה דרשמשב .תומייקה לש

 ולחה ,הז קתע םוכס לש ותועמשמ תא הנוש

 דצמנ הנגהה דרשמבש וליגו בצמה חותינב

 - םיבינו תונכת תופש 400-כ שומישב תוא

 .קפס אלל לודג רפסמ
 י"ע הרזגנש הנושארה תירקיעה הנקסמה

 ידכבש התיה ולא םירקחממ הנגהה דרשמ

 העקשהב ךרוצ שי ,הנכותה תויולע תא רקבל

 הנקסמה .ןוירפה תרבגהל םילכב הריבכ

 תא רפשל ךרוצ שיש התיה הינשה תירקיעה

 .יגולודותמה ןבומב ,עצוממה תנכתמה תמר

 דיה ,/א6א השדחה תונכתה תפש לש החותיפ

 -שארה תונקסמה יתשל הרישי האצות הוו

 שיש קפס לכל לעמ רורב היה :וניוצש תונו

 -דח ךוניח תויגטרטסאו םילכ חותיפב ךרוצ

 תופשה 400 תא רדסל איבהל תנמ לע תוש

 .רבכמ אל וחתופ ןקלחב רשא ,תונושה

 הרידא תוברתה ריבסהל לוכי התא רציכ :'ש

 ?םיבינ לש וזכ

 ,והשלכ םושיי היהש חיננ ,ןכבו 16

 הפשב ןטק יוניש רצי םכח 5גאוטחו ןתינכותו

 -וצל "רתוי הלק"ל הכפוהל תנמ לע תיחכונה

 -יעיה תא ריבגמ אוהש ובשוחב ,הז םושיי ךר

 םירשעבש ,ותעדב הלעה אלש המ .תול

 -לאי םיתנכתמ לש תורוד וס ,תואבה םינשה

 .תינכתה תא קזחתל ידכ הז בינ דומלל וצ

 .וז תינכת קזחתמה תנכתמ לע בושח .תעב

 רובס אוה ןכלו ,02801(6.-ל המוד תיארנ איה

 המ-ןמז ול חקי .600801.-ב הבותכ איהש

 60801. ותואב רבודמה ןיא םצעבש ןיבהל

 אל לטנל םרג הז שדח בינ .ריכמ אוהש

 הדבועה י"ע רבגוה רשא .דומילב רעושי

 ילכו הכרדה תוטיש חותיפב ישוק םייקש

 .ץופנ וניאש בינ רובע םיליעי דועית

 תשרוד איה .רקי ןינע איה הפש לש הצפה

 תנמ לע ,הפשה לש רתויב תינדפק הרדגה

 -עופ וז הפשב םירשקתמה םישנאש חיטבהל

 .הדימ התואב םלוכל םיריהנה םיללכב םיל

 לש וחותיפש רפסל לוכי ינא ,404 םע ינויסנמ

 החותיפ .הבר הדובע שרוד הפשל ינדפק ןקת

 התיה 1980 ילויב .1977-ב לחה 04 לש

 דע 1980 ילוימ .ינקת ךמסמל העצה ונידיב

 -ל 4א1 ןקת תקפה הכשמנ 1983 ראורבפ

 םשייל יתצובק הצלאנ ,הז ןקת ונקיפהב ג

 -מוממ ולבקתנ רשא תוראהו תורעה 0

 ןבוליש ררג רבדה .תוצרא 15-ב םינוש םיח

 ןיאש רורב .םלועה יבחרב תויושר תואמ לש

 רובע וזכ המישמ עוציב תעדה לע תולעהל



 .היוצרה המרב תיעמשמ-דח אהת אל

 םירפס 50-מ רתוי םיאצמנ תונושה םירפסה

 -כתמ תא ךירדהל הצרת םא .468 לע םינוש

 ךרעמ תנכהל בוט סיסב ךל שי ,הפשב ךיתנ

 .ןומיא

 ?תופשה
 -בתמ תודיינ :םידמימ רפסמ תודיינל :16תפ1ג
 .תויחמומ תודיינו תוינכת תודיינ ,םיתנ
 3 ינפל דטזוחפ סרפ תלבק סקטב ותאצרהב
 דגמה רבדב תוקפס 100% 11046 עיבה ,םינש
 אוה .תחא תינקת תונכת תפש לע דובעל המ
 תמגוד ,רתוי הנטק הפשמ ליחתהל עיצה
 ,תאז םישרוד םינושה ךימושיישכ ,זאו ,%41
 ,הפשה לש תוידוחי תובחרה עצבמ התא
 .םושייב שומישה לע תולקמה
 וז הפולח לש התמגמש םירובס ונתאמ םיבר
 תופשה יוביר תיעבל הנוע הניא איה .תנכוסמ
 םיוסמ םוחתב םיקסועה םישנא .םיבינהו
 3% הבחרהל ,המגודל ,םיקוקז םהש םירובס
 הנוש םוחתב תרחא הצובק .ןותנ םושי רובע
 םושייל המיאתהל תנמ לע 8 הבחרה תחתפמ
 ויה 8-ן א םא .בוט לכה ןאכ דע .רחא
 -ובי ונייה ,ןיטולחל םינוש תומלועב תומשוימ
 .הזכ בצמ םולשב רובעל םיל
 םיחלצומ הכ ולא םימושי רשאכ רבוג ישוקה
 לע דחי םדבעלו םהיניב גזמל וננוצרבש דע
 חטשל ונתוא איבמ הז .ונתושרבש בשחמה
 -ושייה לש תונושה ןהיתובחרה בקע ,שקוממ
 תומוד תוארנ 8-ו )-ש יפילע"ףא .םימ
 ןוכיסה תא רצויה ינוש ןהיניב םייק ,דואמ
 ןושארה תווצהשב .תויוגש תואצות תלבקל
 יפיצפס והשמל ןווכתה אוה ,המ-רבד בתכ
 תא וצבשי ינשה תווצהמ םישנא .דואמ
 המ ךותב ,םהלש ,הנושה היצטרפרטניאה
 ,ךכמ האצותכ .הנושארה הצובקה הבתכש
 -בתה וילא אל ללכ רשא רבד תינכתה עצבת
 .הליחתכלמ ונוו
 הפש םישרוד ונא ,תידוחי הפש לש החותיפב
 לכ רובע תידוחי היצטרפרטניא הל רשא
 .הב תשמתשמה הליהקה

 ?40ג לש הטרפמ תא רידגה ימ :'ש
 ,הנגהה דרשמ י"ע חתופ טרפמה :!6ה פוגה
 -מומב ץעונ רשיפ .רשיפ דיוד לש ותגהנהב
 -ראמ ,הימדקאהמו הישעתהמ ,אבצהמ םיח
 -ארה םעפה וז .ולוכ םלועהמו תירבה תוצ

 ןתרדגה ,תובר הכ תופש שישכ .תופש 100

 תויונחב .בושח םרוג איה ףא הווהמ הכרדה

 תוברתה תא ליבגה תודיינה רסוח םאה :'ש

 תא הרידגה ןיטולחל תדרפנ הצובק הב הנוש
 .תונכת תפש לש תושירדה טרפמ
 "ירדו תומולח ךל ויה ,תיב ןנכתמ תייה םא
 ךכל קוקז תייהו םידלי ךכו ךכ ךל ויה :תוש
 ךיתושירד תא רידגמ תייה התא .םירדח ךכו
 לכירדא זא רוחבל תלוכי .לכירדא אלו -
 -סמה תיב יל הנב .יתושירד ןה ולא" ,רמאלו
 ןיבל ךניב היצקארטניא תמייקש רורב ."ןקפ
 -ושח תויצקנופ יתשש בושח םלוא .לכירדאה
 הנועה ןונכתהו תושירדה ןויפיא - ולא תוב
 .תודרפנ הנייהת - ןהילע
 -דוק תונכת תופש לש ןנונכת לע ךלכתסהב

 תא חק .ןתינב ךרד התיה וז אלש ןיחבת ,תומ

 השעת המ טילחה םדא ותוא .המגודל 7568|

 תולטומה תומישמה תא עצבת רציכו הפשה

 תא ןנכתיש לכירדא תחקל ומכ הז .הילע

 בוט ןמיס והז .ךיכרצ תא םולהיש ךכ ךתיב

 ,םיקסוע ונא וב עוצקמה לש ותורגבל דואמ

 -ירדה טרפמ תא הרידגמ תדרפנ הצובק םא

 .40ג לש תוש

 תא האור ינא
 לש תיללכה הרוטקטיכראה
 לכ רשאכ ,הלרדתקכ 3
 םיינוטקטיכראה םיווקה
 .ינומרה גראמל םיפרטצמ

 תרחא תאז השוע יתייה אל

 תלטומ וז המישמ התיה םא

 .תינש ילע

 .םינש 3 טעמכ ךשמנ הפשה תושירד חותיפ

 \/ססשטתמהגה םג ;1975-ב עיפוה 5זזגתוהה

 [זסתתוגת"ו 19767ב 1ותתוהת ,1975"ב עיפוה

 וראת רשא בצמ יכמסמ היה ולא .1977-ב

 הפשה תושירד וליא לע רתוי בחרנ טוריפב

 .תונעל הרומא
 תליחתב רבכ יתוא וכשמ !זסתחוגח תושירד

 -יהבו האלמ הנבה הגיצה המדקהה .קחשמה

 חתפמה ידעי .םויהד הנכותה תויעב לש הר

 תואירק ,תונימא תא רפשל ויה םירהצומה

 תויסאלק תורטמ םע דחי ,תוינכתה תקוזחתו

 .תוליעיהו תודיינה רופיש ומכ ,רתוי

 דיגדמ ויה ,1960-ב םיבתכנ ויה םידעיה םא

 םא קפוסמ ינאו ,תוליעיהו תודיינה תא םיש

 דשונ .הקוזחתו תונימא לע םשומ היה שגדה

 -ה תונש תליחתב תורתוכל וספיט ולא םיא

70. 
 וריהצהב ןינעמ [:סחחוגת ךמסמ תא יתאצמ

 "דת איה .הקוזחתה תולק תא םדקת הפשה"

 -ביתכ תולק ינפ לע תינכתה תואירק תא שיג

 ,התוריהב תא שיגדת איהש ,ןאכמ .הת

 ינפ לע תינכתה לש םייונישה תולקו התנבה

 .השדח יד התיה וז השיג ."תונכתה תולק

 תופש תריצי לע שגדה םשוה תובר םינש

 דע ןמז חקל .הביתכה ךילהת תא וציאה רשא

 -טומ הרטמ וזש הניבה הנכותה תישעת רשא

 ךשמיהל לוכי הלודג תינכת לש החותיפ :תיע

 היושע התקוזחתש דועב ,םייתנשמ תוחפ

 ןמז ךראי םא ףא .הנש 20 ינפ לע ךשמתהל

 הברהב בושח ,תמיוסמ תינכת לש התביתב

 20 יכ .התביתכ תולק רשאמ האירק אהתש

 םיתנכתמ ,תינכת תביתכ םויס רחאל הנש

 לקש לככו .התוא קזחתל ידכ התוא וארקי

 .הקזחתל רתוי לק ןכ ,תינכת אורקל רתוי

 ?464 לש םוחתל תעגיה דציכ :'ש

 תופש לש הז םוחתב יתדבע :[6תמוגת

 רובע יתדבע 1972"ב .ייח לכ טעמב תונכת

 תפש חתפל ילע לטוהו ו 110ח6עוש) םווו

 תובית ישאר ,1.15 הל ונארק .תיתכרעמ םושי

 :ל תיתפרצב

 ."1-בחַפטהְפס "1חוק!6תוטת1הזוסח 06 516105"

 תושירדל ידמל תומוד תומישמ ילע ולטוה

 היה הפשה לע .רתוי רחואמ ואבש 408 לש

 -עפה תוכרעמ לש ןדיקפת תונימא תא רפשל

 היה .תויתקוזחתה תמר תא רפשל ןכו הל

 תואירק הנייהת תוינכתהש רתוי בושח

 הנושאר הסריג ונרצי .הביתכל תולק רשאמ

 העיפוה תיפוסה הסריגהו 1972-ב 1.15 לש

 .1974-ב
 תימעכ יתפתתשה וללה םינשה לכ ךשמ

 רחא ורתו ושפיח רשא תוימואלניב תוצובקב

 1712 לש הדובעה תצובק :רתוי תובוט תופש

 םושי תופש םוחתב הלעפ רשא \0 4

 רשא ץטזנט6-םטזסק6 תצובקו ,תויתכרעמ

 .[.סתפ-1טזתו זו ] 1.409086 לע הדבע

 ולא הרובע תוצובקב םיפתתשמה ברקב

 שומישב תוירקיעה תופשהש השגרהה הנניק

 "וימ םצעב ןה (?1/1, תסאדף א. 60801)

 ןה םלוא ,תובוט תופש רבעב ויהו ןכתי .תונש

 -דקומה 60-ה תונש לש היגולונכטה תא וגציי

 -ולע ,רמולכ) םיילכלכ םידעי ומאת םה ;תומ

 הב הפוקתב (תונכת תויולע לומ הרמוח תוי

 "מאמה לכ .םיקחש ועיקרה הרמוחה תויולע

 24 הרמוחה תלועפ תחטבה ןוויכל ונפוה םיצ

 םיצור ונאו הלוז הרמוחה םויכ .םויב תועש

 "כתמה ןוירפ תא אישהל ידכ הב שמתשהל

 .וכפהתה םיסחיה .םיתנ
 היגולונכט ונחתיפשכ השגרהה התיה וז

 ליחתה ,תירבה-תוצראב .רתוי הבוט הפשל

 המ תא ןגראל רקאטיוו םאיליוו לנולוק

 יתשגפ .408 תינכתכ רתוי רחואמ עדונש

 ולא הדובע תוצובקמ תחאב 1975-ב ותוא

 \/ססטטתמאת יכמסמ תא יל הארה אוהו

 -חהו רתויב םינינעמ םתוא יתאצמ .'זוהחוטחהו

 תא ול יתיארה .היצקארטניא וניניב הל

 התוויה רשא ,1.15 לע ונעציבש הדובעה

 דרשמש ןוויכב ןושארה דעצה תא םצעב

 .שפיח הנגהה
 קלח לוטיל רקאטיוו ונתוא דדוע 1977-ב

 התיה ונתעצה .468 תפש ןונכת טקייורפב

 דרשמ רחב ולא לכ ןיבמ .20 ךותמ תחא

 ,קורי - עבצ דוק הלביק העצה לכ .4 הנגהה

 .קוריה תווצה ונייה ונא .בוהצו לוחכ ,םודא

 דיפומ 404 תפש יכירדמ לכ עודמ הביסה וז

 הפשה התנוכ בר ןמז - קוריב דימת םיע

 ."הקוריה הפשה"
 םיתווצה תעבראמ שקיב הנגהה דרשמ

 6 רחאל .הפשל םייללכ ןונכת יכמסמ חתפל
 ןויעל ןונכתה יכמסמ העברא וצפוה םישדוח
 -צה ורחבנ 1978-ב .םתכרעה םשל ,רוביצה
 ,הדובעב ךישמהל קוריה תווצהו םודאה תוו
 :תיפוסה הריחבה הלפנ 1979 יאמ שדוחבו

 -שארה 64 תויהל הרחבנ הקוריה הפשה

 .תינו
 -יפב ודבל קוריה תווצה ךישמה 1979 ירחא

 ,"הכרעהו הניחב" היוניכש הפוקתב ,חות
 וסינ םלועה יבחרב םיתווצ 100-כ הכלהמב
 .תינושארה 463 תפשב םינוש םימושי רדוקל
 המ ,ואצמש תוערגמה לע וחווד ולא םיתווצ
 ןושארה ןויסנב שומיש ךות .'וכו רפשל שי
 ןקתל העצה 1980-ב ונרצי ,עדיבו רבצנש
 ראורבפב ,ףוסבלו השדחה הפשה רובע
 .4087ל /4א51 ןקת רצונ ,3
 הפש חתפל 1983 דע 1977-מ ונל חקל ,ןכבו



 1,0007מ הלעמל ופתתשה ךילהתב .תינקת
 .םלועה יבחרב םישנא

 לש םהיתורעהב לפטל םתלוכי דציכ :י'ש

 ?םיבר הכ םישנא
 .המצע ינפב היעב התיה וז ,ןכא :!6הפוגה

 ישנא ורקס ,/\א51 ןונקת לש הכירעה ןמזב

 לע תורעה 7,000-מ הלעמל ודביעו יתווצ

 טויס .תונורחאה תוטויטה לעו עצומה ןקתה

 םגפ םייקש יל חיכוי והשימש היה ילש הלילה

 יוקיל םייק ןכאש םיבסאש ,הפשה תרדגהב

 -עהל ןוקית עצבמ ךניא םא .ונקתל חכשאשו
 ותוכז וז .רדסב הז ,המע םיכסמ ךניאש הר
 םיכסמ ךניה םא םלוא .ןנכתמה לש תדחוימה
 .ארונ הז ,ומשיל חכושו עצומ יונישל
 ידכ ךות ,תורעהה לכ תא בשחמל ונסנכה זאו
 תא ונארקשכ .ןרובע םינותנ דסמ תריצי
 רבדה .וניתוגשה תא ןהל ונדמצה ,תורעהה
 ידכ קר ,תונכוממ תומישר קיפהל ונל רשפיא
 עצבל חכשנ וב רשא הלילה טויס תא עונמל
 .וילע ונמכסה רשא יוניש
 אוה תורעה לש הז םינותנ סיסבב שומיש
 רבדה .תונכת תפש לש הנונבתב שדח בלש
 חכש אלש ומצעל חיטבמה יאנבל המוד
 .הינבה ךילהתב םייניב יבלש

 ןיב 46ג-ב םיידוסי םייוניש ויה םאה :'ש
 בושמהמ האצותכ 19837ו 1978 םינשה
 ?םתלביקש
 ימצע רידגהל יל השרה ,םלוא .ןכ :!6חפוגה
 םירבד איצמהל התיה אל יתדובע .לכירדאכ
 וז התיה ,רקחמ תדובע וז התיה אל ;םישדח
 תא בלשל ךירצ יתייה .תינוטקטיכרא הדובע
 תינבל םינימזה רתויב םיבוטה םירמוחה
 רתויב הבוטה הרוצב ומלהי רשא ,הנבמה
 .םישמתשמה תושירד תא
 רצומה תא םייסמ ךניה ,רחא ןונכת לכב ומכ
 ךניה םלוא ,תמלשומ חרכהב הנניאש המרב
 -רשפאה רתויב תובוטה תורשפה תא עצבמ
 .תושירדה תא קפסל תנמ לע תוי

 -ב הפשה ןונכת לע לכתסמ התאשב :'ש
 -וריה הפשה תא תמלשה הנושארלשב 9
 לש 63-ה םע ותוא הוושמ תויה דציב ,הק
 אז
 ,קוחרמ גג לע לכתסמ התא םא :[שוופוגח
 -ארה הפשה ןיב םיבר םילדבה האור ךניא
 ויה ,תודוסיה ,הינבה יווק .תיפוסל הנוש
 רשפא היה אל ,םינוכנ ויה אל םה םא .םינוכנ
 .ביצי רתונ הנבמהש ךכ .ךשמהב םרפשל
 שוטיל תגררל םרג ירוביצה בושמה םלוא
 רתוי השימשל גג תא ךפהו רתויב ההובג
 .םיתנכתמה םלוע רובע

 10ֶצ לש וז תמגוד ,תרוקיב העמשנ :'ש
 .ידמ תכבוסמ \84-ש היה רובס רשא ,ז6
 ?וז הרעהל ביגהל ליאות םאה
 תא ונחב ולא תורוקיבמ המכ :!שוטוג|
 -מתמ טבמ תדוקנמ הפשה לש התויכוביס
 :הרקמל המיאתמה חרכהב הניא רשא ,תיט
 ורשוכ תא ידמ תוחפ וכירעה םה ללכ-ךרדב
 ילש תולכתסהה תדוקנ .ישונאה חומה לש
 רתוי תעפשומ תוטשפו תויכוביס לע
 הניה תינושארה יתרשכה) הרוטקטיכראהמ

 .(תיחרזא הסרנהב
0 

 כה ןמ תאצוי תלוכי םדאה לש וחומל

 הנבמה יוק תא ןיבמ אוה םא .םינבמ ןיבהל

 סמ קיסהלו םתונשל דימ לכוי ,םיירקיעה

 הניא תויכוביסה ,והשמ טפוש התאשב .תונק

 םאה :הלאשב אלא םינטקה םיטרפב הנומט

 ןינבה יווק ךותמ םיטרפה תא רוזגל רשפא

 /0ג"ש רובס ינא ,וז טבמ תדוקנמ .םיירקיעה

 ונרבצש ןויסנה .דואמ הטושפ הפש הניה

 הנקסמל ונתוא איבמ ,\ א-ב םישנא תכרדהב

 - םיירקיעה ןינבה יוק תא וספתש עגרבש

 םיניבמ םה - םימי 3 ןב סרוקב ללכ-ךרדב

 םהלש היציאוטניאה לע ךומסל םילוכי םהש

 .םינוכנה םיטרפה תא םמצעב קפסלו

 "רד יתש תומייק .לודג םוירוטידוא ךל ןיימד

 ךרדו ןנכתמה ךרד :וילע לכתסהל םיכ

 לש הבע טס ןיכמ ןנכתמה .יאקיטמתמה

 יאקיטמתמל םתוא ןתית םא .הינב יכמסמ
 םיבכרומ ולא םיכמסמ" יאדוב רמאי אוה
 .הז םוירוטידוא תונבל ןכוסמ ןבלו .רתויב
 דקופ ינא ...םהיתומוקמ תא ואצמי אל ישנא
 ששחמ הז םוירוטידוא תונבל אל ךילע
 ."...ותוטטומתהל

 -בהל הניה ולא הינב יכמסמ תנכהל הביסה
 קוידב םוירוטידואה תא הנבי יאנבהש חיט
 ,םוקמב וחנוי למשחה יטוחש ,ןנכותש יפכ
 לכמ היפצ חיטביש הזכ אהי תואסכה הנבמש
 -טמש ,תילאידיא היהת הקיטסוקאהש ,בשומ
 תויכוביסה .'וכו םישימש ויהי שאה יוביכ יפ
 .ןונכתב הנומט
 -רוטידואב שמתשמהש רבדה תועמשמ ןיא
 םלואל ותסינכ םע .ךבוסמ אוהש אצמי םוי
 .ובשומ תא דימ אצומו והנבמ תא ןיבמ אוה
 םיוקה ..ג0ג"ל דואמ הפקת וז היגולנא
 -ושפ וז הפש לש םיירקיעה םיינוטקטיכראה
 .תואצמתהה תוטשפל תמרוגה הדבוע ,םיט

 ?תופוסה התנוכתמל העיגה 40ג םאה :'ש
 ?תואבה הנשה 30 ךשמל ןאכמ אפקות םאה
 ?םייונוש הפוצ ךניה תוביסנ וליאב
 אאַפ1 ןקת .תאפקומ הפשה עגרב :!6ופזגה
 תדוקנ הווהמ אוהו 1983 ראורבפב םסרופ
 שודיח עצובמ םינש 5 לכ ךרעב .האפקה
 עצובמ אל ןהב תודיחיה תופשה .הפשה
 -קסנט תמגוד ,תותמ תופש ןה שודיחו יוניש
 קוקז םיבשחמה עוצקמ .תיניטלו טיר
 -יוח תופשה ,םיחתפתמ םהשכו .תוחתפתהל
 תא תרשל תנמ לע שודיח רובעל תוב
 תאצוי הניא א6ג .רתוי בוט ןהישמתשמ
 ךרוצה יאדוב הלעי 1990 תנשב ךרעב .ןפוד
 .הפשב םייוניש עצבל

 םינטק ויהי םווונישהש הפצמ ךניה םאה :'ש
 ?תיסחי
 הטונ ינא םלוא .רמאל ידמ םדקומ :1ש!וטווג
 -ונישל טרפ .םיירעזמ ויהי םייונישהש בושחל
 .תויצטרפרטניאב ךרוצ ררועתי דימת ,םיי
 המב רבדה ךכ .הפש לכ יבגל ןוכג רבדה
 הפשה ןונקתל תיתפרצה הימדקאה השועש
 תנמ לע םישגפנ םה םעפל םעפמ .תיתפרצה
 תורדגה .תוקולחמ בשילו הכודמה לע תבשל
 ] םדקומב םלוא ,ןתינש לככ קיודמב תועבקנ
 תשרודה היעב םע אובי והשימ רחואמב וא

 .ןורתפ

 [- תונקת הפש אוצמל רידנ הז ןיא םאה :'ש

 ?םדקומ הכ חותיפ בלשב

 ץושזזט כט יתפרצה ןטסירומוהה :!םפווה

 ,הרית - הליחת :רמוא טוידהה ללכ" :רמא
 המ קוידב הז ."בושח - ףוסבלו ןווכ - כ"חא

 .תומדוק תונכת תופש לש חותיפב השענש
 שישכ ,ךכ-רחא ,הפשה תא םיננכתמ םישנא
 םירדהמש םילגמ םה ,םיבר םירדהמ םתושרב

 .תויבקעב תולטמה תא םיעצבמ םניא םינוש
 -אמ עונל ומכ הז .ןקת םיחתפמ םה זא קרו
 קזנה ,םירדהמה תא ךידיב שישב .םינפל רוח
 תוחפ וז .ןנקתל ךל רתונש המ לכו םרגנ רבכ
 .הפש-תת רתוי וא
 הירוטסיהב ןושארה לדומה תא תגצימ 4
 רדסב םירבדה ועצוב הב תונכתה תופש לש
 .ףנעה לש ותורגבל בושח ןמיס והז .ןוכנה
 -וקה - ןונכתה תא הליחת ונרצי ,.\64 רובע
 .הפשה לש םיירקיעה םיינוטקטיכראה םיו
 ונחיטבהב ,ןונקת הפשל ונעבק ,ךכ-רחא
 םיכסי דחא לכשו קיודמ הפשה רואיתש
 :תומיאה בלש עצוב ןכמ-רחאל .ויתורדגהל
 -בל .ןקתל םירדהמ לש תומיאת תקידבל ילכ
 .םירדהמה ועיפוה ,ףוס
 -עופ םירדהמהש תעדל םישמתשמל בושח
 הבורעה יהוז .ךרד התואבו תויבקעב םיל
 .תוינכתה תודיינ תחטבהל רתויב הבוטה
 -דהמה לש םמושי תא השעמל קדוב תומיאה
 .הצובק-תתכ קר אלו הפשה לולכמ יבגל םיר
 ןיאש חיטבמ םג תומיאה תמיוסמ המרבו
 .םיינויח םניה ולא םיטקפסא ינש .לע-תצובק
 לכל הרורבו הדיחא אהתש הפשב םיצור ונא
 תינכתש וננוחטב והז .הב םישמתשמה
 -שחמה לכ לע המישי 0 תפשב הבתכנש
 .םיב

 ימרוג ךתעדל המ ,רוחאל ונלכתסהב :'ש
 -חתב תוכזל ךתווצל ורשפיא רשא חתפמה
 ? 408 לע תור
 הדבועה הניה חתפמה תדוקנ :[שוטוגהו
 - ירחתמ ינפל םינש 5 הדובעב יתלחתהש
 -ב 118 תפש לע יתדובעל סחיתמ ינא
 החותיפב ןויסנ ונרבצ .₪ו 11טחטאטו טו
 לש וזל דואמ תומוד תושירד תלעב הפש לש
 ג

 ואצמ םישנאש תויופידעה תחאש רבתסה
 הנומט התיה (69) ונלש הקוריה הפשב
 עקרמ ואב ירחתמו ןכתי .יטהתסאה דמימב
 עקרמ תוחפו ,רתוי יטמתמ וא רתוי יטרואית
 .ינומכ ,יסדנה
 וירחאו ₪86מ 2703801 ,המודאה הפשה יננכתמ
 .רתוי תיטמתמ השיגב ופקת ,!סטח אטצזסז
 יתמתרש םיבוט הכ ויה םהיתונויערמ המכ
 .רתוי תרחואמ הזאפב ונתינכתל םתוא
 היצטנירוא ילעב םישנאל רתוי המסק םתפש
 דמימ הלוטנ המודאה הפשה םלוא .תיטמתמ
 הקוריה הפשה .הקוריה הפשב םייקש יטתסא
 -ורמ םה .התוא םיבבחמ םה .םישנאל תמסוק
 :רבכ יתנייצש הממ עבונ הז םסק .הנממ םיצ
 .ריהבו יקנ היה ירקיעה תינכתה הנבמ
 .ידיימ םסק היה | א607ה תליבח הנבמל
 לש חתפמה תלוגס הארנכ - וז היצפסנוק
 ןיב הרורבו הדח הדרפה תרצוי- הפשה
 -שמה םע קשמימב אבה הז) הארנה קלחה
 -יימה ליעפ וב םוחת) הזיראה ףוג ןיבו (שמת

 רשפאמ 46 לש טסקטה הנבמ תוטשפ .(םש
 תוינכת בותכל דציכ דימ תוארל םישנאל

 .דיתעב ןארוקל אהי לקש

 הניה 46 לש חתפמה תלוגסש תרמא :'ש
 ?טרפל לכות םאה .הזיראה הנבמ
 :היגוללאב שמתשהל יל השרה :!טוטוו
 שי .464 תזירא לעכ וב טיבנ .ןועש ךל ןיימד
 (רותפכ וא) להונ :םיוסמ טלק ךרעמ ול
 -קנופה תא רוחבל רשפאמה 5טוש ארקנה
 ,%₪ ארקנה להונ ;ןועשב תשקובמה היצ
 ןמזה תא גיצמה להונו ;ךיראתה סופיאל
 -שב שמתשמה לש וטבמ תדוקנ יהוז .יחכונה
 .ןוע
 ,ולא םירותפכל טרפ רבד ןועשב היה אל םא
 תויהל בייח .ודיקפת תא עצבל לגוסמ היה אל
 לכ תא םשיימה ןונגנמ :ןועשה ךותב והשמ
 לוכי התא א04-ב .ץוחב ונתינש תוחטבהה
 ,הזיראה טרפמב םירדגומה םימרוג ףוסאל
 -יטבמה תוינכתה .הזיראה לש הארנה קלחב
 -יראה ףוג תוארקנ הזיראה ינונגנמ תא תוח
 תדוקנ) טרפמהש וניה 0:\-ב רורב ללכ .הז
 םיגצומ רימת םושייהו (שמתשמה לש וטבמ
 .דרפנב
 לוכי התא .ידימ םסק הזכ הזירא הנבמל
 ךל שי .ימויזםוי תונכתב םג תידימ ותוארל
 טילחמ תווצה .רדגומ םושי לעב תונכת תווצ
 תנמ לע קקרזי ןהל רשא תונושה תוזיראה לע
 -ירא לכב םישמתשמה קשמימ תא חיטבהל
 -יראה ףוג תא חתפמו שרופ תווצ-תת לכ .הז
 .תוחטבהה םושי ךילהת והז - הז

 התיה וז הזירא תשיפתש רובס ךניה םאה :'ש
 הנגהה דרשמ תא העינהש תירקיעה הביסה
 ?הקוריה הפשב רוחבל
 -קיע ,המגודל :תורחא תוביס םג ויה :1טוומזגו

 ןורקיע היה ךרדה לכ ךרואל ונחניהש ןור
 טסקט ארוק התא דציכ .תיראנילה האירקה
 - הנושארה הרושה תא ארוק התא ?ליגר
 רבוע התא התוא םייסמ התאשכ .הנושאר
 תיעיברה הרושה תא םייסמ התאשב .הינשל
 רבד עדוי ךניא .1-4 תורושהמ ךתנבה היונב
 .תואבה תורושה לע
 ןורקיעל ומאת אל תובר תונכת תופש רבעב
 ארוק התא .ןכ 464 - .תיראנילה האירקה
 ,ליגר טסקט ארוק ךניהש יפכ 0 תינכת
 הרושל העיגה ךתנבהשכ .הרוש רחא הרוש
 ואוביש םירבדב יולת וא ךמתסמ ךניא ,הנותנ
 היצלופרטסקא םצעב הניה וז השיג .הירחא
 י"ע םינש ינפל גצוהש בושח ןויער לש
 םסרופמ בתכמ בתכ אוה ,19687ב 12189
 -טטס םינבמ ןיבהל יונב ונחומ" :עבוק אוה וב
 ."םיימניד רשאמ רתוי םיי
 ןהש ןיבנ םא קר תוניקת הנייהת תוינכת
 ךרדב תוינכת חתפל םילגוסמ ונא םא .תוניקת
 שי ,תונוכנ ןכא ןהש תיטטס ןיבנ הב וזכ
 -ב .תונוכנ ןה ןכאש חינהל ההובג תוריבס
 ימנידה דמימה תא תיחפהל םיסנמ ונא ,\
 בותכל לכונש תמיא-לכ .תונכתה תלועפ לש

 לכונ התוא הרוצ רוציל םיסנמ ונא .תילאדיא

 דימת םיעפשומ םצעב ונאש ךכ .שממל

 .םיינבמה םימרוגהמ
 בותכל םיסנמ ונא .תינכת תביתכב רבדה ףךב

 תכבוסמ תינכת רוציל ונלוכי .הנוכנ תינכת

 אלש וא המייסנ אל םלועל םלוא ,תבכרומו

 ונאש ךכ .םיפצמ ונא ןהל תואצותה תא לבקנ

 לכונ ןתוא תוינכתל שארמ ונמצע םיליבגמ

 .ןיבהל

 היולת תינכת לש האירקה תולק םאה :'ש

 הב הפשב וא תנכתמה התוא בתוכ הב ךרדב
 ?התנכתל רחוב אוה
 רשפאש רורב .ןהיתשב היולת איה :!6 מזג

 .הפש לכב האירקל תושק תוינכת בותבל

 בותכל ךל תרשפאמ גג תמגוד הפש םלוא

 ומכ תופש רשאמ רתוי תואירק תוינכת

 תביתכש יאדו .60801. וא ?0זג%א

 -מהמ דחוימ ץמאמ תשרוד האירק תינכת

 בר ילכל תנכתמה הכוז ,.4 םע םלוא .תנכת

 .תובוט תוינכת קיפהל ול רשפאמה המצוע

 408 לש בצמה לע עיבצהל לכות םאה :'ש

 דרשמ שומישב איה תעכ םאה ?םויב

 ?הב תשמתשמ הישעתה םאה ?הנגהה

 םירדהמ םימייק - םויכ תמייק :\04 :!טומוגמ

 ,םירחא םימוחתב ומכ .\שג-ב םילפטמה
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 תודוקנ תא ןייפאנ הב וזכ הרוצב תוינכת
 תולק ןתוא ךופהנ ,תיטטס הרוצב תינכתה
 בותכל ונייוכיס תא דאמ רפשנו ,הנבהל רתוי
 .הליחתכלמ ןוכנ תוינכתה תא
 ! הרוצ רוציל םיסנמ ונניא ,ןינב םינוב ונאשכ

 ינושארה ןינעה ,הצצ השדח היגולונכטשב
 /404-שכ היה ךכ - בר וניה תררועמ איהש
 וב ןמז קרפ שי ןכמ-רחאל .1980-ב העיפוה
 היגולונכטה" :םינעוט םייטפקס עוצקמ ישנא
 םלועל .ןונקת רובעת אל םלועל ,ידמ תבכרומ
 םשייל וחילצי אל םלועל .התוא ןיבנ אל
 םע הז בלשל רבעמ ונאש רובס ינא ."התוא
 ./40ג ירדהמ לש םתורצוויה

 ?ןושארה רדהמה םע אצי ימ :'ש
 -יסרבינואב חתופ ןושארה רדהמה :1שו זוהו
 .ותווצ ישנאו [%0וטזו [כ6א:וז י"ע קרוי-וינ תט
 תירוטסיה הניחבמ רקיעב בושח עוריאה
 רקיעב דעונו יטיא היה רדהמהש םושמ
 .דומיל יברוצל
 2471 0[ י"ע חתופש ,ינשה רדחמה
 הבר תיתיישעת תובישח לעב היה ,(06הטז]
 ,1983 ינויב רוא האר רשא ,רדהמה .רתוי
 ₪ לש שוקיט בשחמ ינימ רובע חתופ
 \/טגזטזח י"ע רצונ ישילשה רדהמה .(חשז]

 -המה היה הז ;א!וטזס-=חטוחט-ה רובע [כוטוז4]

 .בשחמ"-ורקימ רובע ןושארה רד
 -דהמ תורציימ םלועה יבחרב תורבח רפסמ
 -ירכה 1984 ילויב .תובר תונוש תונוכמל םיר
 -חמל רדהמ לע 1241141 1:ףטוקמושוהו תרבח הז
 -דהמ תרציימ ,41אא ,ילש הרבחה .\/\א בש
 .םיבשחמ-ורקימ לע םושייל ,\:ו-ל םיר



 םיבשחמל םירדהמ םויה םימויק םאה :'ש

 ?םילודגה
 "בוע תורבח רפסמ םלוא .אל ןיידע :[6פזגה

 םיטקייורפ ינש םימייק ,המגודל .ךכ לע תוד

 םיעצובמו הלשממה י"ע םיכמתנה םילודג

 ינשהו ,50/60 י"ע דחאה ,תירבה-תוצראב

 רובע םירדהמ תונוב ןה .[תז6זתושזזוס6 י"ע

 .18א1 37077 כמ6 74% תמגוד םיבשחמ

 םימייק ויהי םא עתפוא אל ,1984 ףוס תארקל

 תוכרעמ רובע ללוכ ,םירשואמ םירדהמ 0

 דרשמ י"ע םיחתופמ םירדהמ רפסמ .תולודג
 .ץוח ינלבקל איצוהש םיזוח תרוצב הנגהה
 יטרפה רזגמהמ תורבח י"ע םיחתופמ םירחא
 םושמ - 'וכו הנכות-יתב ,םיבשחמ ינרצי -
 .קוש ךכל םיאור םהש

 דב רבכ שמתשמ הנגהה דרשמ םאה :'ש
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 בושח רזוח ץיפה הנגהה דרשמ :[:םפוגה
 םימושייה לכ לש םהיחתפמ תא החנמה
 -ובמ תויהל תבייח הנכותה לכש םייטירקה
 וניתמה םה .1984 ראונימ 463 תפשב תעצ
 -ל םירדהמ תואיצמ חכות רשא דע הארנכ
 -חאל הקפוס תישעמה החכוהה .קושב 4
 דרשמ לש וז הארוה .₪גזג 06ח9זג| י"ע הנור
 הרקש יפב ,468-ל הקזח הפיחד ןתית הנגהה
 .607ה תונשב 60801.-ל

 תושדח תוינכת חותיפל שמשת 343 םאה :'ש
 תוארל הפצמ התאש וא ,הנגהה דרשמב
 ?4637ב תומויק תוינכת ובתכשיש םישנא
 שמתשהל וטני הליחתש רעשמ ינא :[6פזגה
 -ו םוי אובי .תושדח תוינכת תריציל .46ג-ב
 עיקשהל יאדכ היהיש הצופנ הכ היהת 3
 היהי הלחתהב .תונשי תוינכת לש ןבותכשב
 .תונשי תוינכת לש רתויב טעומ בותכש

 םלועו הישעתה ושמתשי הדומ וזוא דע :'ש
 תוישעת ןתוא דחוימב - 8ג-ב םוקסעה
 ?ונוחטבה דסממה םע רישי עגמב ןניאש
 רזגמה תא רוצעיש דיחיה רבדה :!6תפוגת
 לש םנורסח וניה .ג4ג-ב שמתשהלמ יטרפה
 םירדהמ ויהי וב עגרב .וז הפשל םירדהמ
 ההובג םיעוציב תמר 468 חיטבת ,םינימז
 תוישעתה ושמתשה הב תרחא הפש לכמ
 03-ל רכינ שוקיב היהי .רבעב תויטרפה
 -ויו רתוי היהת הז רזגמב הריחבה .הישעתב
 תדקמתמ ילש הרבחה ,המגודל ..ג4ג-ב רת
 רזגמה תא םיאור ונא .יטרפה רזגמב קרו ךא
 -בכ .רתוי בחר רזגמ לש הדש-תתב ינוחטבה
 -ויב הקזח הרוצב הכמתנ 60801. ,לכה תול
 םויכ רמאי ימ םלוא ,הנגהה דרשמ י"ע רת
 ?תיאבצ הפש הניה 60801.-ש

 -תאש עודמ .הרבח אישנ יתויהש חיננ :'ש
 הלש ילבלבה ןורתיה היהי המ ?36ג-ב ןונע
 ?יתרבח רובע
 -עמ התא .םידמימ המכב תונורתיה :16\ פוגה
 -וזחתבו תוינכת תונימאב ,יתונכת ןוירפב ןינו
 -בתב ןינועמ ךניהש רבדה תועמשמ .הלק הק
 -קהל לכותש ךכ ,ההובג תואירק תמרב תוינ
 תופש לש ןתקוזחתל םישדח םיתנכתמ תוצ
 תא ןיבהל םינש םהל חקיש הצור ךניאו .ולא
 .ולא תוינכת לש ןתועמשמ

 תקפסמ .43 .תוליעי תוינכתב ןינועמ התא

 = תוריהמב םדא חוכ דוינב םג ןינועמ ל

 תנכתמ רכוש ךניה םא .םיתנכתמ תודיונ

 רא) .?וחשס| 3-ב תשמתשמ ךתרבחו שדח

 -שהל ודמלל היעב ךל היהת ,(תרחא הפש

שת ךל קפסת 464 ,ףוסבל .לוחפס| 3-ב שמת
 "ר

 .ןימא תונכת לש תויעבל הבוט הב

 תא תיתועמשמ הרוצב ןיטקת 03 םאה :'ש

 הביתכה תולע תא ,רמולכ ,תונכתה תווולע

 ?השדח תינכת לש

 .םייחה רוזחמ תולע תא תיחפת 468 :16פזבה

 תונכתה תויולע תא תיחפת איהש רובס יניא

 םלוא .ןתוא לידגת ףאו ןכתי - תוינושארה

 "תה תויולע תתחפהמ ונל חמצת הבוט וזיא

 ,יופינל (ףסכ) ןמז רתוי זבזבל ץלאינ םא תונכ

 תולע לע תלכתסמ 464 ?הקוזחתו תוריש

 יגשיהל הכוז ךניה הז רושימב .םייחה רוזחמ

 .םייתימא ןוכסח
 -ושת רתוי זכרל םיבייח ,468-ב םיתנכתמשכ
 דייח .ת08774א-ב ,המגודל ,רשאמ בל תמ
 םידמוע המ רתוי הקומע הרוצב בושחל םיב
 ןמז רתוי ושידקי ,ךכמ האצותכ .תושעל
 וז תינכת םלוא .השדח תינכת לש התביתבל
 הצקויש יאדול בורק .הנוכנ יאדול בורק אהת
 .דיתעב התקוזחתלו היופינל ןמז תוחפ

 -ב תוינכת יופינב ךרוצ ןיידע שי םאה :'ש
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 -עבמ ןמז תוחפ לוזגי אוה םלוא ,ןכ :16חפוגה
 .רדהמה י"ע והוזי רתוי תובר תואיגש .רב
 תוינכתהש םושמ טשופת תוינכתה תקוזחת
 .רתוי תואירק הנייהת

 46ג7ב שמתשת תיתיישעת הרבח םאה :'ש
 ?תויקסועהו תויסדנהה ,היתויעב ןורתפל
 ןורתפל .גטּג-ב שמתשת הרבח ,ןכ :!6תפומה
 ,תויקסיע-תוילכלכהו תויסדנהה היתויעב
 דמימ תווהמה ,יתימא ןמזב תוכרעמ ללוכ
 תופש תרזעב תולקב לפטל לכות אל וב ,רחא
 .תונשיה תונכתה

 תורבחה לבש רצומ הניה 688 םאה :'ש
 ?וב ןוינעתהל תובייח תויתישעתהו תויקסעה
 תיתרוסמ הפש ןיידע הווהמ 463 :!6ו פוגה
 הצקב .תוליעי הניה הלש היצטנירואהש ךכב
 םהב םימושי םימייק ,םורטקפסה לש ינשה
 .יטיא רתוי 1000 יפ ץר םושיה םא בושח אל
 -יעיח םהב םייתונכת םימושייל הדעונ 4
 רטמרפ וב םוחתל ךייש ךניה םא .הבושח תול

 םיסנמ םה .חוטיב תורבחבו םיקנבב םינותנה
 תובורקה םינשה שולשל םהיתוינכתב ץבשל
 .408 תא

 דוביע ישנא דצמ רתוי בר ןינע םייק םאה :'ש

 ?הסדנההו עדמה-ישנא רשאמ םינותנה

 יתיפיצ םלוא ,ןינע םילגמ םיסדנהמ :[6תפוגה

 םדקומה ןינעהמ יתעתפוה .הז ןינע גוסל

 םנינעש יתיפיצ .םינותנה דוביע ישנא וליגש

 .רתוי רחואמ חתפתי הפשב

 -שב .תילגנאב םניה 408-ב םיטפשמה :'ש

 -ופמ םאה ,'וכו הידבש ,תפרצב תלצונמ 3

 ?תימוקמה ןושלב הסריג תחת
 .א0ג-ב חתפמ תולימ 63 קר תומייק :16טזגמ
 ןניא ןח ,תילגנאב ולא םילימש תורמל

 וא ידבשה תא תודירטמ ןניא ןה .תומגרותמ

 .םילמס קר ולא םרובע ,יתפרצה תא

 וא דעל דורשת 443-ש רובס התא םאה :'ש
 דועב ,תרחא הפשב התפלחה הפוצ ךניהש
 ?הנש 20 - 0
 ריתעב ףלחות /68-ש הפוצ ינא :[שופוממ
 -שחמב דוביעל תויעב ונבי וב רחא יעצמאב
 תא הנשת תיגולונכטה תוחתפתהה .םיב
 הרמוח תויולע ,רמולכ) םיילכלכה םימרוגה
 איהו תויה וננמזל תסחיתמ 43 .(הנכות לומ
 ריבס ,םויהמ הנש 30 .דואמ ליעי ילכ ןיידע
 -ואב ןוילימ יפ תוריהמ תונוכמ רצייל לכונש
 ונל םיארנ אלש םירבדש ,רורב .תולע הת
 .זא וקדצויו ןכתי ,םויה תילכלכ םיקדצומ
 תוליעי תיצטנירוא תלעב הפש ,הז הרקמב
 רתויל םיאתת אלו ןשייתהל הלולע .ג0ג ומכ
 .תולטמ רתויו
 -ולכתסה אהת ,םויהמ הנש 30-ש הווקמ ינא
 התיה ,1984"ב .ירמגל הנוש תוליעי לע ונת
 יבאשמ תומכ לע הריבס העידי תנכתמ לכל
 תגשהל שידקהל ןינועמ אוה התוא בשחמה
 רבדה .ילכלכ טופיש והז .תמיוסמ הרטמ
 .הנותנ הרטמל םירלוד תאצקהל םגרותמ
 ןורתפב .תינוציק האוושה איבהל יל השרה
 ןיב הריחב יל שיש רעשנו הבה ,1984-ב היעב
 תכרעה ותועמשמ רשא ,שיתמ רקחמ עוציב
 םתירוגלא לש וחותיפ ןיבל ,תונורתפ 0
 רתויב בוטה ןורתפה תא אצמי רשא ללכושמ
 ותונכת םא ?םיינשה ןיב רחבא דציכ .תורישי
 ירה ,םיימוי יל חקי ללכושמה םתירוגלאה לש
 .וריחמ והז
 חיננ .הז ריחמ םלשל ברסא וא הצראש ןכתי
 םתכרעה בייחמה םכחותמ יתלבה ןורתפהש

 םילכ םג םימייק ,הנוילע תובישח לעב וניא הז
 .םירחא

 40ג לש התוליעפ תא ריאהל לכות םאה :'ש
 -עתמ תוישעת וליאו תוצרא וליא ?הפורואב
 ?דחוומב הב תונינ
 .4687ב הפוריאב םוצע ןינע םייק :!6ווטוגהה
 דואמ המודה /03-םטזטקט םשב ןוגרא םייק

 ןינע םייק .א0א1 לש 01166-ל ותנוכתמב
 -טיאב ,הינמרגב ,הילגנאב ,תפרצב הפשב בר
 הב ןינעתה הידבשב .הידבשבו קרמנדב ,היל
 יתתנש םירנימסב .תרושקתה דרשמ דואמ
 דוביע םלועמ םיבר םישנא ופתתשה ,תפרצב

 רחמב תחא הינש חקול תונורתפ 10,000 לש
 חקית ,דגנמ ,םא .יתריחב אהת וז ירה .בש
 ףידעא ,בשחמ ןמז לש המימת הנש הכרעהה
 .תונכתב הדובע םיימוי עיקשהל
 יתלב ןורתפ" חנומב שמתשמ ינא רשאכ
 -יבק .ער ןורתפ והזש ןווכתמ ינא "םכחותמ
 בייח ןורתפ .השעמל הנוכנ הנניא וז הע
 םישרדנה עוציבה ינמזל םאתהב דדמיהל
 .ושומימל
 ראתמה תופש רודמ קלח הניח ,/40ג ,םוכיסל
 ינא .תוליעי לש היצטנירואב תויעב ןורתפ
 בשחמ ןמז לש ןבומב תוליעי לע רבדמ
 םימרוגהשכ .גומיוסמ הלועפ עצבל שרדנה
 ןכתי ,תילאקידאר הרוצב ונתשי םיילכלכה

 .םירחא םילכל קקדזנו

 םויה דמלי יעוצקמ תנכתמש בושח םאה :'ש
 ?םיתנכתמל ךתצע המ 4
 .40-ל םיעדומ תויהל םיבייח םה :16הפוגה

 תא דומלל םינכומ תויהל םיבייח םה

 דאתי .404-ב תונכתהשב .הלש תויצפסנוקה

 םא וז הפשל רובעל םיבייח םה ,םרובע רשפ

 "סמל עיגהל תנמ לע .הווש הזש םירובס םה

 גופסלו הפשה תא דומלל םיבייח םה ,וז הנק

 םה .64-ב ןומטה לאיצנטופה תא םמצעב

 "כושמ םה רשאכ קר 03-ל רובעל םיבייח

 .וז הטלחהב תונורתי םינומטש ןיטולחל םיענ

 ?403 דומלל םיתנכתמל לק היהי םאה :'ש

 ?ןמוימל ךופהל עצוממ תנכתמל חקול המב

 לש ןותנ בצממ העונת ושוריפ דומיל :16ה

 אל יולת דומילה ןמזש ךכ .רחא בצמל ערי

 .הלחתהה תדוקנב םג אלא םויסה תדוקנב קר

 דומלל חקי ןמז המכ יתוא לאוש התאש חיננ

 ךניה םא יולת הזש הנוע יתייה ?תילגנא

 תיתפרצ ומכ ,תילגנאל תובורק תופשב טלוש

 עיגהל ךנוצרב םג יולת רבדה .תינמרג וא

 -הל ןינועמ ךניה םאה ,הלועמ הטילש תמרל
 .האלה ךכו ,יעוצקמ-רפוס תוי
 ומכ ,תינבומ הפש רבכ ודמל רשא םישנא

 -תמל .רתויב רצק ןמזב .408 תא וטלקי 64

 עיגהל עובשמ תוחפ חקי 49691-ב יקבה תנכ

 בוט לצנל דומללו .468-ב הווש המרל

 -ובש רפסמ חקי /08 לש תוקינכטה תא רתוי

 תנכתמל חקי אל ,המוד ןפואב .ףסונ תוע

 דע ,6ג תפשב טולשל בר ןמז 01 א

 -הל לגוסמ אוה הז בלשב רבכ .הביתכ תמר

 התונימאו התואירק תונורתימ תלעות קיפ

 .הפשה לש
 .דאמ הנוש עקרמ םישנא 1.15-ו 408 יתדמיל

 םה .הבר תובהלתה וליג םישנאש יתאצמ

 םהש עגרבו ,םינבמה ןויקינ תמרמ םיעתפומ

 -קב םכרד תא םיאצומ םה ,הטילש םישכור

 .וז הפשב תול

 ופכ 468-מ הצורמ ,תישוא ,ךניה םאה :'ש

 ?םויכ איהש

 היבו הדובעה תא ונמייסשכ ,וישכע :16םטוגת

 תועיבש תא ןייצל בייח ינא ,הרומג 468 וניד

 הרוטקטיכראהמ הצורמ ינא .האלמה ינוצר

 5 וו ווחא 06זועפ0ח 00 ה כט16ז5 הח0 קסזוכחסז5|8.

 ? םיבשחמ ףותיש

 ?? יפקה דויצ ףותיש

 ופא ק6, חגסוס 56, וסוג, דו, הקשו =

 ...החֶע סט !
 - תונורתפה ונל

 ! רתויב םיליעיהו םיינוכסחה םיטושפה

 ו

 קמואדםמה / אססמאו ₪6.

 יפקה דויצ ףותישל יטמוטוא וא/ו ינדי דויצ לש בחר ןווגמ יאלמב ונלצא

 .אוהש גוס לכמ םיבשחמו

 .בושחימהו יפקהה דויצה לש ליעי לוצינ - ונתרטמ

 םכתושרל םידמוע ונלש םיבשחמהו תרושקתה יחמומ

 03-217221-9 ,260346 .לט ביבא-לת 14 ךבילרק 'חר :מ"עב תרושקת 7

 ו (--ר ון
 הגסוס 50% .םשמשוקתה ג 8

 "רדתקכ התוא האור ינא .הפשה לש תיללכה

 םיגזמתמ םיינוטקטיכראה םיווקה לכ הב ,הל

 הרוצב תאז השוע יתייה אל .תינומרה הרוצב

 .תינש ילע תלטומ וז המישמ התיה םא הנוש

 החותיפמ תקפהש םיירקיעה םיחקלה המ :'ש

 ?408 לש
 קזח עינמ שי תווצל רשאכש יתדמל :16המזפה

 יתדמל .תוניוצמ תואצותל עיגהל לגוסמ אוה

 תרזעב 463 תמגוד הפש חותיפ עצבל ןתינש

 םא ,םלועה יבחרב םישנא לש לודג רפסמ

 .תיתרושקת תשר תיגולונכטב שמתשמ ךניה

 -תהל ידכ '1ץחוחשז"בו .4זק8חטו-ב ונשמתשה

 -שפא ןיאש יתדמל .תונכתה ירתא לכל רשק

 םהיואמ תא קפסתש הפש רוציל תור

 .הניפב םיבשויה םיינש וא דחא שיא לש

 תויצקארטניאהמ םימוצע תונורתי ונקפה

 ןונכת .ןבומכ םלוא .תוברה תוימואלניבה

 ,קזח םדא י"ע גהנומ תויהל בייח הז תמגוד

 -רקיעה ןונכתה יווקש רתויב בושחש םושמ

 -בקע :תיבקע הרוצב ורמשיי הפשה לש םיי

 רידגמ דחא םדא רשאכ קר הגשהל תנתינ תוי

 .םיירקיעה םיווקה תא



 הוושה קדב ןוינכטה
 תגואפסש 100+ הנקו
 דיתעה יסדנהמש ידכ

 !רחמל םינכומ ויהי
 יינכוכה י"'ע הנגמ ינבוטו יז תוו

 תו

 ז לש חב

 הג/א80צ 0

 תיז
 .תרישי איה תונושה תורדסהמ םיבשחמ ןיב

 רתויב הובגה ןויצה תא לביק האואפ0%% 100+

 לש םיטנדוטסה וכז ךכו ,ותיינק לע טלחוהו
 הבוטה ךרדב ,םתוא ןיכיש בשחמב ןוינכטה

 ודמעי םהינפב םירגתאה םע דדומתהל ,רתויב
 .דיתעב

- 
 %  םיבועחמה תרבח
 םכועב הכדוגב הינה

0/9 

 (ןוסבקעי) ןהכ רימט רמיו
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 קנעוה ,1980 תנשל ,א6ג1 לש 'זטזופק סרפ
 םיבשחמל רוספורפ ,(יווגז16 4. 1109ז67ל

 .הילגנא ,דרופסקוא תטיסרבינואב
 לש רתויב הובגה סרפה וניה גנירוט סרפ
 ה 550010100 [סז (י0תוקטוותק | \16]ו1חשזצ"ה

 .בשחמה ישנא תיליהקל תיעוצקמ המורתל
 ר"ד לש ורכזל הנש ידמ קנעומ סרפה
 המורת לע ,ילגנא יאקיטמתמ ,גנירוט
 .בשחמה יעדמ םוחתב הבושח
 !1וז6 'פורפ לש תקתרמה ותאצרה ןלהל
 27-ב ,סרפה תלבק סקטב העמשוהש יפכ
 *.1980 רבוטקואב

 האצרהב המיענהו הנושארה יתבו
 הקומעה יתדות תא עיבהל הניה וז
 פסטו 1וסה [סז 6 טתוקטו-) 0א1-ל

 וריתעהש לודגה דובכה לע (והַפ א136]ווהטזצ

 תונמרזה לע ןכו סרפה תא יל םקינעהב ילע
 יתאצרה אשונ תא רוחבל יקלחב הלפנש וז
 ,םייעדמה יגשיה !וז הריחב השק המ .םכינפב
 רוא ואר רבכ ,הז סרפ תקנעה םע ורכוהש
 -ילע רוזחל םוקמב .םינוש םייעדמ םימוסרפב
 -וצב םכתא חחושל ףידעמ ינא ,הז סנכב םה
 ,תוישיאה יתויווח ,יתודוא תימשר-אל הר
 -ונולשכו העונצה יתחלצה ,יתוששח ,יתווקת
 ,יתונולשכמ תובר יתדמל .םיעונצ תוחפה ית
 ,רק יעדמ רמאמב ראתל ןתינשמ רתוי הברה
 ,ךכל טרפ .םהמ ודמלת םתא םגש ינוצרבו
 רחאל ןזואל רתוי הברה םימיענ תונולשכ
 -ושחרתה ןמזב הלאכ םניא םה ;םתושחרתה
 .םת
 יתקסעוהשכ ,1960 טסוגואב ליחתמ ירופיס
 הוויה רשא ןטק םיבשחמ ןרצי לצא תנכתמכ
 םש ,ןודנולב םוווטוו 3זסוווטוא תרבחב הביטח
 ךשמ בשחמה יעדמב יתלכשה תא יתרבצ
 הנושארה המישמה .תואבה םינשה הנומש
 -תת לש הירפס םשייל התיה ילע הלטוהש
 -חמב 5וושו| י"ע החתופש ריהמ ןוימל תורגש
 לש רגתאהמ ידמל יתינהנ .םוווטו 803 בש
 לוהינ תלעב הנוכמב תילמיסקמ תולעייתה
 .םימיה םתוא לש תינורשע הטישב תובותכ
 הצורמ היה א 5046%|טוסח ,יכירדמו יקיסעמ
 דיבב זא יתרעה .יתקפהש רמגומה רצומהמ
 -מ רתוי הריהמ ןוימ תטיש יתחתיפש תונש

 רבמטפס ,גצד ₪ ץטס!וטוטסת% 1חשט-מ םגרות

1 

0 

 בשחמ תופש

 .לודג הכ ןורכז חפנב ךרוצ אלל ,פווטו!גסא
 הז ןיאש ינפ השיש לע יתיא ברעתה אוה
 -סהל דואמ השק התיה יתטישש תורמל .ןוכנ
 .ימע קדצהש ףוסבל םיכסה אוה ,רב
 םלוא ,תורגש-תת רפסמ רתוי רחואמ יתבתכ
 הבושח המישמ ילע הלטוה םישדוח 6 רחאל
 -קתמ תיליע תונכת תפש ןונכת - רתוי הברה
 -ה ,הרבחה לש שדחה בשחמה רובע תמד
 ידוק םתוא לבקל היה רומא רשא ,=|זוטוו 3
 "ובג תוריהמב ץורל םלוא 803-ה לש הנוכמ
 ,תויסאלק תופשב יתלכשה תורמל .60 יפ הה
 -צבמה ולאמ וז הלטמל רשכומ תוחפ יתייה
 קתוע ידיל עיגהו ילזמ קחיש .םויכ התוא םיע
 1חוטזחהווסמה] ;\190זוזהחוו6 1.גגה- אשונב ח"ודמ

 התיה וז הפשש ןבומכ .טווגפט 41.02021. 0

 דציכ .וניתוחוקל רובע םושייל ידמל תכבוסמ
 -יפא רשא שח 9" ןיטטוח < םתוא לכ תא וניבי
 ?םקמועל ודרי אל ונלש תוריכמה ישנא ול

 1.0001. 60 תפשב סרוק עצוה ,1961 לירפאב
 טז וא. ויה םיכירדמה .הילגנא ,ןוטיירבב
 פתתשה .ןכוןאיוזא . ץשזטז אהטז, טזטז 1.גח0וח

 וו! ,טקייורפב יתימע םע דחי הז סרוקב ית
 גסטטז ,הביטחה לש ינכטה להנמה ,ץֶץוהו
 וז .ץגט] אוחַפ ,ונלש תוריכמה להנמו 60%
 םילהונ לע יתדמל הב הנושארה םעפה התיה
 תא תנכתל ןתינ דציכ יתיארו םייביסרוקר
 ישוקה לכ אלל ונמזב יתבתכש ןוימה תינכת
 להונ תא יתבתכ םג זא .םירבסהב ךורכה
 "המה טוטאיטח "עונצ"ה םשב עודיה ןוימה
 ילש הרירקה תלחתהל הניפה ןבא תא הוו
 תא קינעהל שי תאז לכב .םיבשחמ ןעדמכ
 1.0001. 60 יחתפמ לש םתוינואגל יארשאה
 יל ורשפיאש םייביסרוקר םילהונ וללכ רשא
 .תיטנגלא הכ הרוצב יתאצמה תא ראתל
 איה תונכית תפשב רתויב הלענה הרטמה
 םיבוט תונויער עיבהל תורשפאה יתעדל
 .תיטנגלא הרוצב
 ינכטה להנמה 1.001. 60-ב סרוקה רחאל
 הרזח יתימע תאו יתוא עיסה הביטחה לש
 הפש חתפל םוקמב" :עתפל לאשו ןודנולל
 1.0001. 607ה תא םשיינ אלש עודמ ,השדח
 רוחאל טבמב .דימ ונמכסה "?ונלש בשחמב
 .יבגל .רתויב תיבויח הטלחה התיה וז
 -הו םירושיכה ונתושרב ןיאש ונעדי,םלוא
 לטוה זאו ,האולמב הפשה תא םשייל ןויסנ
 הז ןונכתב .רתוי העונצ הפש-תת ןנכתל ילע
 ינא םהב םימיוסמ םייסיסב תונורקע יתצמיא
 .םויה דע ןימאמ

 םינשיה ךלמה ידגב
 ןונכתה תונורקע

 -קעה ,החטבא היה ןושארה ןורקע
 הניחבמ היוגשה תינכת לכש ןור ]

 לכו רדהמה י"ע החדית תיריבחת
 בינת תויריבחת תואיגשמ הישפוחה תינכת
 ןתינש האיגש לע העדוה וא היופצ האצות
 .המצע תינכתה תפש יחנומב התוזחל היה
 תפשל ירשפא יתלב הז היה ,תיגול הניחבמ
 ,הרקבל ץוחמ ץורל בשחמל םורגל תונכת
 .הצירה ןמזב ןיבו היצליפמוקה ןמזב םא ןיב
 רשא עורא לכש הז ןורקע לש הרישי האצות
 דגנכ דימ קדבנ ,אוהש ןמז לכב שחרתה
 םינש .ךרעמה לש ןוילעהו ןותחתה לובגה
 -רב םא וניתוחוקל תא ונלאש ךכ-רחא תובר
 הז תוקידב ץבוק קתנל םהל רשפאנש םנוצ
 הפ .הצירה ינמז תוליעי תא ריבגהל תנמ לע
 המכ ועדי רבכ םה - הלילשב ובישה דחא
 -ידב אללו ,הצירה ןמזב תויועט אוצמל רידת
 .ןוסאל תועט לכ תאיצמ תכפוה התיה הק
 וליפאש םייולג תוששחבו הדרחב ןייצמ ינא
 ודמל אל 1980-ב םישמתשמו תופש יננכתמ
 לש דבוכמ ףנע לכב .הזה חקלה תא ןיידע
 תולקת לש םדקומ יוליגב ןולשכ ,הסדנהה
 .קוחה לע הריבעכ ןמזמ בשחנ
 רצקל היה םושייה ןונכתב ינשה ןורקעה
 רדהמה י"ע םיקפומה םידוקה לש םכרואב
 התיה .םינותנה לע הצירה ןמז תא םצמצלו
 לכב ישארה ןורכזה לדוג :ךכל הרורב הביס
 -כינ םיבאשמ תשרוד ותבחרהו לבגומ בשחמ
 תגרוחה תינכת .רקי ןמזו תואצוהב םיר
 תויהל תכפוה ,תחא הלימב וליפא ,ויתולובגמ
 -וחוקלמ םיברש דוע המ ,הצירל תנתינ יתלב
 .יוביג ןורכז שוכרל ונווכתה אל ונית
 דוע םויה ףקת םידוקה םוצמצ לש הז ןורקיע
 הכ םידבעמ ונתושרבשכ ,םויה ;זאמ רתוי
 םה התוא ןורכזה תומכל האוושהב םילוז
 םירקי רתוי יוביגה יעצמאו ןעַמל םילגוסמ
 המכב ישארה ןורכזל תיסחי םייטיא רתויו
 תוריהז יעצמאמ האצותכ םא .לדוג ירדס
 דזה הרמוחה תרתונ םושייה ןמזב וטקננש
 סדנהמ לוכי ,שרדנהמ רתוי הקזח הנימ
 ידכ תפסונה תלוביקה תא לצנל םימושייה
 ,התוטשפ תא ,ותונכת תוכיא תא לידגהל
 .התונימאו התוחישק
 ךרוצב דקמתמ ישילשה ןונכתה ןורקע
 הסינכה ילהונ תא םצמצלו לעיל ,טשפל
 -תתב םיגוהנה םידוק לש המרל האיציהו
 םילהונש איה יתנעט .הנוכמ תפש לש תורגש

 דו



 ,תויליע תונכת תופשב המצוע בר ילכ םניה
 -קלו תונכתה תלטמ תא טשפל ודעונש םושמ
 לכ תויהל ךירצ אלש ךכ ,םידוקה תא רצ
 .םהב שומישה תורידתב רוצעמ
 .רדהמב דיחי רבעמ שרד יעיברה ןורקעה
 םייביסרוקר םילהונ ףסואכ הנבנ רדהמה
 םגרתלו חתנל לגוסמ םהמ דחא לכ .םיידדה
 ,טפשמ - הפשב תירקיע תיריבחת הדיחי
 דעותו ןנכות רבדה .האלה ןכו הרהצה ,יוטיב
 תפשל דדּוק ןכמ-רחאלו 41.601. 60 תפשב
 אלל .היסרוקרב בחרנ שומיש ךות הנוכמ
 ונייה אל ,41.0001. 60-ה לש היסרוקרה תשיג
 .ללכ רדהמה תא בותכל םילוכי
 תלעב היסרוקרה לע ץילמהל ןיידע לוכי ינא
 ישב ןה ,הטמל הלעמלמ השיגב דיחי רבעמ
 .תונכת תפשל ינונכת ןורקעכ ןהו םושיי תט
 םישנאש תוינכתב םיצַּפָה ונלוכ ,תישאר
 אורקל םיפידעמ םישנאו ,ןארוקל םילגוסמ
 רובע ,תינש .תחא םעפבו תופיצרב ,ףטשב
 יעצמאב וא ישיא בשחמ תכרעמב שמתשמה
 תשקה ןיבש ןמזה ךפוה ,והשלכ םינמז ףותיש
 התצרה תליחתו (המלש תינכת וא) טפשמה
 ןמז קרפ רעזמל ןתינ .ןיטולחל לצונמ יתלבל
 ותדובע עצבמה ריהמ רדהמ תועצמאב הז
 םאתהב רדהמ תינב ,ףוסבל .דיחי רבעמב
 -בהל תובר םרות ולש טלקה תפש ריבחתל
 -חומ ןוחטב תמר ונל ןיא םא .ותונוכנ תחט
 םיחוטב תויהל לכונ אל םלועל ,ךכב תטל
 -וינכותמ תחא לכ לש תונוכנה היתואצותב
 .ונית

 הדובעה תונורקע

 ,ולא תונורקע העברא םשייל יד -
 607ה לש הנטק הצובק-תת יתרחב
 ומעו ןונכתה םדקתהשכ .%

 תשמגהל תוטיש רפסמ יתיליג ,םושייה

 צליפמוקה ןמזב הנימא

 ךב .ןורקע ףא םע תורשפתה אלל םיצוליאה

 רלו םשייל םילגוסמ ןניוה ,רבד לש ופוסבש

 ,הלוכ הפשה לש חכה אולמ תא טעמכ םּות

 תולוגסמ קלחש תורמל ,תויסרוקר ללוב

 8 תורחאו רצב ורתונ הפשה

 האצותכ רקיעב ,1963 תיצחמב

 תסריג התאר ,1681 11וו!חמסז6-ר 11 ץץח לש

 רפסמ רובעב .הנושארל רוא ונלש רדהמה

 והשימ ללכב טא תוהתל ונלחתה םישדוח

 דיש תא םעפ ידמ בלשמ וא הפשב שמתשמ

 רשקתה חוקל .תורפושמה התלעפה תוט

 אל ולאמ םיברלו ,הלקת ול התיהשב קר ונתא

 םיבשחמ תארקל וענ וניתוחוקל .תולקת ויה

 ,רתוי תויתנפוא תונכת תופשו רתוי םיינרדומ .

 םהיתונורכז לע יל ורפיס םהמ םיבר םלוא

 םווג- לש 41/001-ה םע הרובעהמ םימיענה

 לש האצות קר םניא םימיענה תונורבזה .סוו
 תוחונו תונימא ,תוליעי לש אלא ,היגלטסונ

 .הטושפ 1.001. תכרעמב שומישב
 יתנמזוה ,41.001.-ב וז הדובעמ האצותכ
 הדובעה תצובקב ףתתשהל 1962 טסוגואב
 1הזסזח31וסח4| 60688-) 1:12 לש 2.ו השדחה

 הלטוה הילע ,(וגסת 01 [ה/סזהוהוסהח
 .41.601. לש התקוזחתו החותיפל תוירחאה
 הצובקה לש תירקיעה הנושארה התלטמ
 רשא הפשה לש הצובקיתת ןנכתל התיה

 לש תוחלצומ תוחפה היתונוכת תא הפנת
 תוטושפ תופשבו ,םהה םימיב וליפא .הפשה
 הצובק-תתש הרבועב ונרביה ,41.601. ומכ
 -רבב יתלביק .רוקמה לש רופיש תויהל הלובי
 לע עומשלו שגפיהל תונמדזהה תא הכ
 תוירוקמה תופשה יחתפממ םיבר לש םנויסנ
 ףאו םוחהמ יתשאיתה ףאו יתמהרנ .זא לש
 -תה ,השעמל .םהינויד תא ופפאש האנשהמ
 םדקתה אל 1.601 60 לש ירוקמה ןונב
 לש תרשפתמ יתלב חור התואבו ןוויכ ותואב
 .יתיפיצ הל רשא תמאה שופיח
 -ידהמו תפייעמה הלטמהמ טעמ שפניהל ידכ
 תפשב הצובק-תת לש הנונכתב םיעגימה םינו
 -רהצ רחא הדובעה תצובק התצקה ,תונכת
 הכירצ ןהב תונוכתב ףיקמ ןוידל רחא םיי
 ןמזוה רבח לכ .השדח תונכת תפש ןייטצהל
 11-ב .רתויב בושחכ עבק ותוא רופיש עיצהל
 ללכה תא שימגהל יתעציה ,1965 ,רבוטקואב
 לע ריהצהל שרודה ,41.601. 60 לש השקונה
 רשפאלו ,תינכתה תליחתב םינתשמה תומש
 -ב ולא תמגודכ לדחמ תורירב רפסמ
 -וחוקל תושירדמ העבנ יתעצה סא
 ןיוליג תולע רשא ,דודיקו תונכת תויועט דגנ רתויב הבוטה הנגהה תא הווהמ א 40-ה לש הָתּוריִתַוש זא ןעטנ .המימתה ית -עצה הלקתנ הב הפיקתה ךא תסמונמה היח -דחמ יתמהדנ .הז אשונב ילא ורבעוהש ונית
 ליט ,א!גזוחטז לש ורופיס .םיקחש העיקרמ
 חרכהה יא בקע דבא רשא ,הגונ בכוכל ללחה
 םסרופ ,םינתשמ לע ריהצהל /0818%-ב
 שי ןכאש ףוסבל יתענכוש .רתוי רחואמ קר
 םא וא תוענמנה תויועטה רפסמ תא םומ -יסקמל לידגהל תנמ לע תורעה ןנכתל ךרוצ
 הרוצב התולגל אהי ןתינש ,תועט העצוב

 יה יאדוב הז .חי
 תא הקנת הבוט היפש םיפידעמ -- ל ובושח אל .תוינכתה תא ו

 ובתכת םתאש םוקמב תואיגשמ םכיתוינ

 הניח תוינכת רוציקל ךרדה ?םימעפ 3 ןתוא
 -מרופניאמ טמתשהל אלו םילהונב שמתשהל
 .תינויח תיתרהצה היצ
 41608 לש החותיפל תועצהה רתי ןיב
 60"ב פאות תרהצהש העצה התיה ,השדח

 רמולכ ,רתוי תיללכ הנוכתב ףלחות
 לכ לש וכרע רשאב ,תּויְוָת ינתשמ לש ךרעמב
 יתדגנתה .האצקה י"ע יונישל ןתינ הנתשמ
 לש 00 10 תדוקפל המוד ,וז העצהל תוצרמנ
 עיתפמ רפסמ יתאצמש םושמ ,?09184%א
 תוטושפ תויות לש ןמושיב תויובח תויעב לש
 רפסמ האור ףא ינא .41.601. 60-ב םיגתמו
 פלוכ ,השדחה הנוכתב תויעב לש רתוי בר
 .קרטנ רבכש תודוקפ שוגל רוחאל הציפק
 -ותב תוטומעה תוינכתש דושחל םג יתלחתה
 ;ןוקיתלו הנבהל רתוי תושק םצעב ןניה תוי
 הנתשמ ןהינתשמ ךרעש תוינכת ,ךכמ רתוי
 .תונושארהמ תושק ףא הנייהת האצקה י"ע
 41,601. 60-ב גתמה תפלחהש יל רבתסה
 41.601,-ב הנתומ יוטיב לע ססבתהל תבייח
 וכרעל םאתהב תופולח יתש ןיב ררובה ,0
 -יסה תא יתעציה זאו .יוטיבה לש ינאילובה
 רפסמ לכ ןיב ררובה 0856 6אקזטפצוסח" ןומ
 וז .םלש יוטיב לש וכרעל םאתהב תופולח לש
 ינא .הפשה ןונכתל הינשה יתעצה התיה
 תנמוט הניא איהש םושמ הב האג ןיידע
 אלו תנכתמל אל ,םשיימל אל ,תויעב הבוחב
 1ופ-מ רתוי רחאל ,תעכ .תינכתה ארוקל
 לש ימואלניב ןקתל העצה תחנומ ,םינש
 ןמז קרפ קפס אלל - הז ןומיס ללוכה ,הפש
 םירחא םיפנעל האוושהב תיתועמשמ רצק
 .הסדנהה לש
 -חלצה רחאל .₪1וו00"ב יתדובעל בוש רוזחנ
 410601-ה רדהמ לש היופצ-יתלבה ות
 ינתפאש טקייורפ רחא וניתובשחמ ורת ,ונלש
 -וצתל הלעפה תוכרעמל תונכות קפסל :רתוי
 םע ,ונלש 503-ה בשחמ לש רתוי תובחר תור
 םייטנגמ םיטרס ,תוספדמ ,םיסיטרכ יארוק
 לופכ וחפנו תיצחמכ ותולעש יוביג ןורכזו
 -יא ותוריהמ םלוא ,ישארה ןורכזה לש הזמ
 -עפהה תכרעמ הנוכ הז טקייורפ .15 יפ תיט
 .11 םגד םוןוסט 503-ה לש הל
 :ללכ אוה
 הב ,תילובמיס רלבמסא תפשל םאתמ 3
 .הנכותה לכ בתביהל הכירצ התיה
 ,םינותנבו םידוקב לופיטל תילהנמ הטיש .2
 הז םג .יוביגה ןורכזמ ןהו יטנגמה טרסהמ ןה
 .הנכותה רתי שומישל
 לש תיטמוטוא (טוטז!6זַב) הציצחל הטיש 3
 .ןימז יפקיה רישכמ לכ לע האיציו הסינכ לב
 ,הנכותה רתי שומישל ןאכ םג
 ,יטנגמ טרס לע (ווחַפ) הָציִבָק תכרעמ .4
 .תולטמ רקבלו ךורעל תלגוסמה
 ,41.001. 60-ה לש םילשמ שדח םושיי .5
 םיינקת-אלה םיצוליאה לכ תא קלסמה
 .ןושארה םושייב םיעיפומה
 .זאד התנוכתמב 0 78א"ל רדהמ .6

 םיצוחל םינמז תוחול

 "יגה תא םיראתמה םיכמסמ יתבת
 ונחלשו ,םייטנבלרה םינקתההו תוש
 "הו םייחכונה וניתוחוקלל םתוא

 15 ןב תווצ תמקהב הלחה הדובעה .םיידיתע

 היהי רצומהש עבק םינמזה חולו םיתנכתמ
 .1965 סרמב ,םישדוח 18 ךות חולשמל ןכומ
 ,11 םגד תנכות לע ןונכתה לּוחְתא רחאל
 סדנהמל רזוע" תרשמל עיתפמב יתמדוק
 לעו םדקתמה חותיפה לע יארחאה ,"ישארה
 הרמוחה טביהמ ,הרבחה ירצומ לש םנונכת
 .הנכותהו
 לע תילוהינ תוירחא ןיידע יל התיהש תורמל
 תוחפ הל יתשדקה ,11 םגד 503-ה תינכות
 לש םישדחה הירצומל רשאמ בל-תמושת
 דעומש חוודל יתחכשש טעמכו הרבחה
 תא ונכדע םיתנכתמה .ףלח רצומה תמלשה
 תויהל עבקנ הריסמה ךיראתו םינמזה תוחול
 ךרוצ ןיא .1965 ינוי ,רתוי רחואמ םישדוח 3
 ןיידע םיכורע ונייח אל הז דעומב םגש ,רמאל
 -וחוקל ולחה ןמז ותואב .רצומה תא קפסל
 תא לוטיל יל ורוה יִלהנמו םערתהל ונית
 יתשקיב .תישיאה יתוסח תחת טקייורפה
 תוחול בוש גיצהל םיריכבה םיתנכתמהמ
 גיצהל ןתינש וארה ולאו ,םינכדועמ םינמז
 יתיצר .םיפסונ םישדוח 3 רובעב הנכותה תא
 .יתלוכי אל םלוא ,ךכב ןימאהל ידואמ לכב
 -סניש ,יל ושגוהש םינמזה תוחולמ יתמלעתה
 .טקייורפה קמועל לולצל יתטלחהו ינתומ ית
 תאצקהב יללכה ןונכתב ונלשכנש ררבתה
 לכ .ישארה ןורכזה - רתויב לבגומה ונבאשמ
 י"ע ,תיטמוטוא עצבתי הזש הפיצ תנכתמ
 תיללכ הטיש י"ע וא ילובמיסה םאתמה
 בושיחב ףא ונלשכנ ,ךכמ עורג .תיטמוטוא
 -לימ רשא ,ונבתכש הנכותה תספותש חפנה
 בשחמה לש ישארה ןורכזה תא זא רבכ הא
 -וחוקל לש םהיתוינכתל םוקמ הריתוה אלו
 -ותכה ךרואל תועגונה הרמוח תולבגמ .ונית
 .ישארה ןורכזל תפסות וענמ תב
 הנכותה לש ירוקמה טרפמהש ונל היה רורב
 -יקב אלא ושממל היהי ןתינ אלו רתויב בחר
 םילהנמ וליפאו םיסונמ םיתנכתמ .יטסרד ץוצ
 ונטלחה .טקייורפב קוסעלו בּושל וארקנ
 שדח רדהמ לש וחותיפב הליחת זכרתהל
 הארה ריהז בושיח רשא ,41.601. 60 רובע
 -רופמ יתרהבה .םישדוח 4 ךות םייתסי אוהש
 רדגב וניא הז ןמז קרפש םיתנבתמל תוש
 םישָח םה םא .החטבה יהוז - דבלב יוזיח
 וז אהת ,החטבהה תא םיאלממ םניאש
 םיעצמאו םיכרד אוצמל תישיאה םתוירחא
 .רמג בצמל טקייורפה לש ותאבהל
 ללכהמ תאצוי הרוצב וביגה םיתנכתמה
 -בהל תנמ לע םימיכ תוליל ודבע םה .רגתאל
 רשא הנכותה יטירפ לכ לש םמויס תא חיט
 .41.601.-ה רדהמ לש יפוסה ובוציעל ושרדנ
 התיה וז ;םינמזה חולב ודמע םה ,ונתחמשל
 הקיפהש תירקיעה הנושארה הדובעה תסיפ
 .םייתנש ךשמ הרבחה
 קפסל היה רשפא"יא ;הרצק התיה ונתחמש
 התיה ולש היצליפמוקה תוריהמ .רדהמה תא
 -ייק תואסריגל האוושהב ,הינשב םיות ינש
 .הינשב םיוָת וססס לש בצקב תולעופה תומ
 רעפ היה :היעבה תביס תא הרהמב וניהיז
 -ארה ןורכזה ןיב דוביעה תוריהמב 15 יפ לש
 םירופיש עצבל היה לק .יוביגה ןורכזל יש
 תוריהמ תא ונלפכה עובש ךותו ,רפסמ
 םייעובשב .הינשב םיות 4"ל היצליפמוקה
 הלפבוה ,שדחמ תונכתו הריקח לש םיאבה
 ,םיכרד וניאר .הינשב םיות 8-ל תוריהמה

 ,םיפסונ םירופישל ונוליבוי םישדוח ךות רשא
 הכלה השרדנש שדחמ תונכתה תומכ םלוא
 התיה ;התחפו הכלה התוליעיש דועב הלדגו
 ןורכזה תלדגה לש הפולחה .המויא ךרר וז
 תופוכת הב םיתיעל הצמוא רשא ,ישארה
 -בגמ בקע תיטנבלר התיה אל ,ולא תולקתב
 .תבותכה ךרואל תועגונה הרמוח תול
 הנכותה טקייורפ לכ :החירב ךרד התיה אל
 ומע דחיו ןוימטל דרי 11 םגד םוווסוו 503 לש
 -ושה ,יתונכת ץמאמ לש םדא תונש 30 לעמ
 ינאו .הנכותה םלועב םדא ייחל בוריקב םיו
 -זבל ילהנמה ןהו ינונכתה ןה ,יארחאה יתייה
 .הז זוב
 םישמתשמה לכ ופתתשה הב השיגפ העבקנ
 להנמ זא היה רשא תספסז 000%7] 503-ב
 טקייורפהש םהל ריבסה ,בושחימה תביטח
 הדיחי הלימל ּולו תופצל םהל לאו לשכנ
 החטבוה רשא הנכות תדובע התוא ךותמ
 טקש ןוט ול ץמיא אוה .בר הכ ןמז הזמ םהל
 הניהת אלש חיטבהל תנמ לע ,דואמ
 -מושה להק דצמ תוערפהו םייניב-תואירק
 ומע קלחתהל יתלוכי אל ךא יתצרעה .םיע
 ואצמנ םיירהצה-תחורא ןמזב .חורה רוקב
 וניבה םה .ינדדועל ואב רשא תוחוקל רפסמ
 הנכות רצומ קפסל יוכיס ןיאש םדוק הברה
 היה םא םגו ,ונבציהש טרפמה לע הנעיש
 ךכל ףסוגו ,ולעפתל םיעדוי ויה םיטעמ ,רצונ
 -טובמ הז גוסמ ףקיה-יבחר םיבר םיטקייורפ
 ןימאמ ינא ,רוחאל טבמב .םמויס ינפל םיל
 הרמוחה תולבגמש לזמ ינב ויה וניתוחוקלש
 -יב .ונלש הנכותה תרידח ינפמ םהילע ונגה
 -יפמ םירוססורפ-ורקימב םישמתשמה ונימ
 אל ךא - וזכ הנגהמ המוד הרוצב תלעות םיק
 .ןמז ךרואל
 םינושארה םיכמסמה תא יתארק ןמז ותואב
 3607ה לש תונוכתהו תושיגה תא םיראתמה
 לש ןכו ,הנורחאל זרכוה הילע רשא 5
 םה .אוט]וו םשב שדח םינמז ףותיש טקייורפ
 -כחותמו םיללכושמ ,םיפיקמ רתוי הברה ויה
 -ארה הסריגב וליפא ,יתניימדש המ לכמ םימ
 היה רורב .11 םגד 503-ה תנכות לש הנוש
 םדקתמ ןונכת דוסב םירמוש א/1ד-ְו 18%1-ש
 אל העבט תא רשא ,תחלצומ הנכות לש
 םחשכ רתוי רחואמ הז היה .שחנל ףא יתלוכי
 .שומימל תירשפא איה ןיאש וניבה

 "?ןולשכל םרג המ התא עדויה" .ילע עמש
 ךיתנכתמל תתנ" ,(קעצ דימת אוה) קעצ אוה
 ."תנבה אל ךמצע התאש םירבד תושעל
 קפס אלל היה אוה .האתשמ טבמ וב יתצענ
 .תימוימויה תואיצמה םע עגמ לבמ קוחר
 לולכמה לכ תא ןיבהל דחא םדא לוכי דציכ
 לש וז תמגודכ הנכות תכרעמ לש םלשה
 ?11 םגד םוווסז 5037ה
 אוה ;ןיטולחל קדצ אוהש רתוי רחואמ יתנבה
 -בל םרוגה תא אצמ ,המלש הזונגאיד עציב
 רתוי רחואמ איבהש ערזה תא זא עטנו היע
 .ןורתפל

 תויעבה תרבגה

 םיתנכתמ תצובק יל התיה ןייד
 -רל םיכירצ ונייה .שיא 40 התנמש
 וניתוחוקל לש םנוחטב תא שוכ

 םנוחטב תא קזחלו םיידיתעה ונירצומב
 ןנכתל ונלוכי המ םלוא .םינשיה םירצומב
 וניתוינכת לכש - דחא רבד קר ונעדישכ
 הכשמנש השיגפ יתנמיז ?ולשכנ תומדוקה
 -יבבה םיתנכתמה לכ ופתתשה הבו םלש םוי
 ןורל תנמ לע ,1965 רבוטקואב 22"ב ,םיר
 ןיידע ימע םירומש .חיש-בר תרוצב היעבב
 -יחת .השיגפ התוא לש היתוראהו היתורעה
 לש תוירקיעה םהיתונולת תא ונמשר ,הל
 -צומ לוטיב :הנורחאל וררועתהש וניתוחוקל
 -יתלב לדוג ,םינמז חולב הדימעב ןולשכ ,םיר
 -ועי י"ע קדצומ וניא רשא" הנכות לש ריבס
 תויטיא תוינכת ,"םיקפוסמה םינקתהה תול
 -להמ בושמ דוביעב ןולשכ ,תינוציק הרוצב
 המכל תנתינ התיהש הנטק בל תמושת" .חוק
 התיה וניתוחוקל לש תונטקה םהיתושקבמ
 לש םידנדיביד תומדב רתוי רחואמ תמלתשמ
 -תפאשה וניתוינכתב ונתחלצהב בוט ןוצר
 .ונקסה ךכ ".תוינ

 לזמ רסוח יתאבה דציכ ןיבמ ינניא םויה דע
 ילהנמש יתענכוש ןמז ותואב .יתרבח לע הזכ
 שנוע וננכת םה ,אל םלוא .ינרטפל םיננכתמ
 ,ורמא םה ,"ינוט ,ןכבו" .רתוי הברה רומח
 אצוה וישכע ,וז הירורעשל ונתוא תסנכה"
 ."הז ךבסמ ונתוא
 םתבושת םלוא ,יתיחמ ",דציכ עדוי יניא"
 ".רציכ שפחל ץלאית ,ךכ םא" ,הטושפ התיה
 אל .המישמב חילצאש ןוחטב ועיבה ףא םה
 ,רטפתהל יתיסינ .הז ןוחטבב םתא יתקלחתה
 .יתחלצה אל ילזמל
 רוזעל התלוכיבש לכ התשע הרבחהש ןבומכ
 ןונכתל תוירחאה תא ינממ ולטנ םה יל
 םיתנכתמה רפסמ תא ותיחפהו הרמוחה
 תא תוריהזב חתינ ילהנממ דחא לכ .יתצובקב
 ,בצמל םימרוגה תודוא חתיפש הירואיתה
 ופרצ םה ,ףוסבל .תונוש ויה תוירואתה לכו
 תרבחמ רתויב ריבבה להנמה תא טקייורפל
 אוהש יתעתפוה ./ת0ז6ש 81. 1סחחפוסח ,םאה
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 ןמז רסוח :וניתונולת תא ךכ"רחא ונמשר
 תוזחל תלוכי רסוח ,תוינכת תוקידבל הנוכמ
 ,םיאתמ יפקיה דויצב רסוח ,הנוכמה ןמז תא
 רוזיפ ,הנימזה הרמוחה לש הכומנ תונימא
 -בתל בוקינ דויצב רסוח ,יתונכתה ץמאמה
 לש הקפסאה ינמז תודוא העידי רסוח ,תוינ
 אשונב ינכט ץמאמב רסוח ,הרמוחה ירצומ
 םישנא ברקב הנכות תעידי רסוח ,דועית
 דצמ תוערפה ,םיתנכתמה תצובקל ץוחמ
 אלל תוטלחה ופכ רשא רתוי םיריכב םילהנמ
 תוימיטפואו ,ןתועמשמ לש תמלשומ הרכה
 .תוריכמה תקלחממ הבשנש הרתי
 תונולתב וננולשכל םיצורית ונשפיח אל םלוא
 -בתמה תבוח התיה וזש ונידוה ,המגודל .ולא
 תוקלחמה רתי תאו םהילהנמ תא ךנחל םיתנ
 -ינפב םייטנבלרה םינותנה תגצה י"ע הרבחב
 -גפש" הווקתה .הטושפו תנבומ הרוצתב םה
 -מסוק ולפוטי תירוקמה תינכתה טרפמב םימ
 ...ונלש תינכטה הביתכה תקלחמ י"ע תיט
 בייח הטרפמ ןונכתו תינכת ןונכת .התדבתה
 םיבייח םהו םדא ותוא י"ע ליבקמב עצבתהל
 תוריהב רסוח .הדובעה ךלהמב שגפיהל
 רתויב םיחוטבה םינמיסה דחא וניה טרפמב
 תופנל שיו ראתמ אוה התוא תינכתב םגפל
 טקייורפהש ינפל ,תינמז-רב תויועטה יתש תא"

 הצלמה אלממ יתייהו יאולה ."האלה ךישממ
 התוא אלמנש ונלוכל לחאמ ינא ;1965"ב וז
 .םויה
 ללוכ 1965 רבוטקואב םוי ותואמ יתורעה ףד
 ךותב ועראש תונולשכל שדקומה םלש קרפ
 היה ץוענ ירקיעה וננולשכ ;הנכותה תצובק
 ונמצעל ונבצהש תורטמה" .רתי-תונתפאשב
 םג היה ."ונתגשה חווטמ דואמ תוקוחר וארנ
 תינכתה ףקיה תכרעהב ,יוזיחב ןולשכ
 ןונכתב ,שרדנה ץמאמב | ,התוריהמו
 ,תוינכתה לש היצקארטניאהו היצנידרואוקה
 דרומב ונתשילג לע הרהזא תותוא תקפסאב

 0 1 תולקת ויה .לולתה
 ,דועיתב ,תינכתב םייונישה

 םעו ונלש הלהנהה םע ,תורחאה תוקלחמה

 תורורב תורדגה ןתמב ונלשכנ .וניתוחוקל

 לכ לש תילאוריבידניאה תוירחאל תוביציו

 ינא ךירצ םאה .טקייורפ להנמ לכ לשו תנכתמ

 -ובק הלכי דציב אוה םיהדמש המ ?ךישמהל

 רובעל םיקירבמ םיתנכתמ לש הלודג הכ הצ

 אל טקייורפ לע ןמז הברה ךכ-לכו השק הב

 ,ונב וחטבת לא ,םיעדוי םתא .הזכ חיטבמ

 לע בושחל םילגוסמ ונא .םינובנה םיתנכתמב

 רחא דחא לכו ונמצע תא וענבשיש םינועיט

 לא דחוימב .םיידרוסבא םירבדב ןימאהל

 לע רוזחל םכל םיחיטבמ ונאשכ ונל ונימאת

 .ונלש תומדוק תוחלצה
 ביבס בבס ונתריקחב ונד וב ןורחאה קרפה
 קבאמב" .הנכות תוכיאל םינוירטירק תעיבק
 ןברוקה ,ןמזב הנכותה תא קפסל ןורחאה
 תונימא .הנכותה תונימא היה ןושארה
 -ותלב םינוירטירק רפסמ י"ע תדדמנ הנכות
 הנונכתב תונידעב ןזאל שי םתוא ,םייולת
 ךכ-רחא ונכרע ."תינכת לכ לש המושייבו
 רשא םינוירטירק 17-מ תוחפ אל לש המישר
 50/ו916 ןותיעה לש 2 רפסמ ךרכב ומסרופ
 .קזסווס6 גח6 אשוח

 המלחהה תפוקת

 ,תישאר ?ןוסאהמ ונששואתה דצי
 ,תוצובקל 503-ה תוחוקל תא ונגוויס
 -מוחה תורוצת לדוגו יפואל םאתהב

 םתושרב ויהש ולא לכ ,המגודל .ושכרש הר
 וניצקה .דחא גג תחת וצבוק םייטנגמ םיטרס
 ונירוהו ןטק םיתנכתמ תווצ וזכ הצובק לכל
 םשרתהלו תוחוקלה תא רקבל תווצה ליבומל
 הלקה השירדה תא רוחבל ,םהיתושירדמ
 אל םלוא) תוינכת ךורעלו םושייל רתויב
 ונמשר אל הרקמ לבב .העצבל (תוחטבה
 רתוי לוזגל התיה הדיתעש יונישל השירד
 להנמ היה בייח ,הזכ הרקמב .םישדוח 3-מ
 חוקלה לש ותשירדש ינענבשל טקייורפה
 וניה השדחה הנוכתה לש הנונכתש ,תינויגה
 ,לבל לעמ .יתואיצמ םינמזה חולשו ,םיאתמ
 רחאל אלא עצבתהל רבד םושל יתישרה אל
 הנכותה !דבע הז .ותוא יתנבה ימצע ינאש
 ,םיצורמ תוחוקל ונל ויה םייתנש ךות .ןוסאהמ לילכ ונששואתה הנש ךות .רתוי תוינתפאש תומישמ ונמצע לע תחקל םיל -גוסמ ונייה ,וניתוחוקל ןוחטבו וננוחטב תוק -זחתה ךות .חטבומה ןמזב הרגוש תשקובמה
 .תרושקת יכילהתו םירוטינומ ומכ םינבמ - הלעפה תוכרעמ חותיפ לע לקהל םירומא רשא תופש ינבמו וליבקמ תונכת לש תויעבל ,רתוי רחואמ ,ירקחמ תא יתשדקה עודמ הבוסה וז .רדהמ לש ולאמ רתוי םישק הלעפה תכרעמ לש המושייו הנונכת עודמ יתנבה אל .הצורמ יתייה אל םלוא .החלצהב בשחיהל לוכיה והשמל ונברקתהו תונר -שפו אירב ןויגה תועצמאב ךבסהמ ונאצי
 פ הרדגהל תוקינכטב דואמ יתלחתה ,םוווטוו"ב יתדובע ןמזב
 ועיצה ןמז ותואב .תונכת

 הל פוסק ו

 ןיינעתהל
 תופש לש תילמרו

 -ן ץסוטז 1 הח0וח
 תונכת תפש רידג

 תא םיטרפמה םיטושפ םילנויצקנופ םינומיסב
 תיטקרטסבא הנוכמ לע הדוקפ לכ תעפשה
 -ןאמ יתייה אל .תיטמתמ הניחבמ תרדגומה
 הרדגהש יתשחש םושמ וז העצה יארוקב רש
 תויתורירש תוטלחה רפסמ לולכל תבייח וזב
 ןורקיעב תוטושפ ךכ-לכ הנייהת אל רשא
 ,הפולחכ .תיתימא הנוכמ תפש לש המושיימ
 תבייח תונכת תפש לש התרדגהש יתעצה
 -אתמה תומויסקא תצובקכ ,תילמרופ תויהל
 התואב תובתכנה תוינכתה תולוגס תא תור
 -יהזב תוחסונמה תומויסקאש יתשגרה .הפש
 ןורמתה בחרמ תא םושייל וריתוי תור
 תונוש תונוכמב תיליע הפש תעמטהב שרדנה
 -וינכת תונוכנ תא חיכוהל תנכתמל ורשפאיו
 .וית
 -עמל תאז עצבל לכוא דציכ יתיאר אל םלוא
 תפל ךורא רקחמ שרדייש יתייה רובס .הש
 -צבל ףידעו ,תושורדה תוקינכטה תא םשיילו
 ןכל .הישעתב רשאמ הימדקאה םלועב וע
 יעדמל הטלוקפב הצרמכ ימצע תא יתעצה
 ,טסאפלבב 06005 תטיסרבינואב בשחמה
 תורשואמ םינש 9 תולבל יתייה דיתע םש
 יתחתפשכ ,1968 רבוטקואב .ייחמ תוירופו
 וספת ,טסאפלבב שדחה יתיבב יתוליבח תא
 סט 1000 י"ע בתכנש םלוצמ רמאמ יניע
 הזיא ./455ו8חוה8 010801085 10 ?זסקזהחופ םשב
 יתווקת תמשגהל ךרד יתיאר ףוס"ףוט !לזמ
 ןושארה ירמאמ תא ךכ-רחא יתבתכ .רקחמב
 ,םיבשחמ תונכתב תיטמויסקאה השיגה לע
 רבוטקואב 6א1 ןואטבב רוא האר רשא
9 
 רשויה ץילמש יתיליג רתוי רחואמ טעמ
 רחא אל היה וללה תונורקעה לש ןושארה
 ,1950 ינויב 24-ב .ומצע ןח דטזוחַפ רשאמ
 להינ אוה ,'גדירבמקב םייקתהש סוניכב
 תורגש לש םתקידב" תודוא הרצק החיש
 .תוריהבב ונויער תא ריבסה הב ,"תוכורא
 -הלו הכורא הרגש קודבל תנכתמ לוכי רציב"
 -וט לאש "?תואיגשמ היקנ איהש חוטב תוי
 קדובה לש וקלחב לופית אלש ידכ" .גניר
 רידגהל תנכתמה בייח ,ךכילכ הכובס הלטמ
 קודבל ןתינ ןתוא ,(8590ז0ו0059) תונעט רפסמ
 תונוכנ תולקב תעבונ ןהמו תילאודיבידניא
 ".הלוכ תינכתה
 -יחה תלועפ לש היגולגאה תא ךשפנב רעש
 "פסמה תרושל תחתמ עיפומ םוכסה םא .רוב
 ותכאלמ עצבל קדובה בייח ,םירבוחמה םיר
 ימוכיס רפסמ ויה םא םלוא תחא המישנב
 .רועיש ןיאל הלק קדובה תדובע התיה םייניב
 תוכורא תורגש תקידבב םשייל ןתינ הז ןורקע
 תורגשב ומשייל םג ןתינש ןלהל הארנ םלוא
 עורל .םילפוכב שומיש אלל ח! בשח :תונטק
 קיפסמ הבחר דודיק תכרעמ ןיא ,לזמה
 ,האולמב וז הרגש לש העוציב הקידצמה
 "גדה ךרוצל קיפסמ אהי המירז םישרת םלוא
 לש ןנונכת ,תירקיעה הדוקנל ינריזחמ הז .חמ
 .תונכת תופש
 1966 רבוטקואו 1962 לירפא ןיב הפוקתב
 הדובעה תצובק לש השיגפ לכב יתפתתשה
 תא ונמייסש רחאל .15]ק םעטמ 1.00%
 וקו> 41601. הצובקה תת לע ונתדובע
 התפילחמ ,41.601, א לש הנונכתב ונלחתה
 תופסונ תועצה 1.601. 60 לש היופצה
 טוהו ,1965 יאמב ומסרופ תושדח תונוכתל

 רז

 הפש לש ןונכתל םצבקל אואואוופ ואוח לע
 רשא ,ותעצה תטויטמ יתמשרתה .הדיחי
 60-ה לש םיעודיה הילושכמ לכ תא הפקע
 ןלוכ ,תושדח תונוכת רפסמ הללכו 0%
 תוחונו תוחוטב ,םושייב תוליעיו תוטושפ
 .שומישב
 יתדבע .םלשומ ןיידע היה אל הפשה רואית
 םיבר םג ןכו הרופישל תועצה תאלעהב השק
 -ב האבה השיגפה דעומ דע .תווצה ישנאמ
 רבוטקואב תפרצב ,51. קוטזוס 06(
 הלועמ ןונכת לש הטויט ונונבה ,5
 1966 ינויב םסרופ רשא ,הפשל יתואיצמו
 יי טחוזוטטווסה 10 :תרתוכה תחת א1-ב
 םשוי ןונכתה .!ח6 !כטטטוסקהוסחו 1 00"
 אל היה הז .41.001. וו ארקנו 18% 360-ב
 בא םג אלא 1.001. 60-ל ךרע"בר ףילחמ קר
 .785041-ל בוט
 לע 41.001-ה תדעו המש ,השיגפ התואב
 ,ףיקמ אל ףאו רומג אל ,רצק ךמסמ ןחלושה
 יבגלו ,הנוש ,רתוי תינתפאש הפש ראת רשא
 -ובעה תצובקמ יתמהדנ .תכשומ תוחפ הפש
 -מואלניבה םיחמומה בטיממ הבכרוהש ,הד
 .ךמסמב הרוש לכ הקרסו הקמעתה רשא ,םיי

 ןונכת ילולסמ ינש

 רחאל דבלב דחא עובש הרק רבד
 טקייורפ תודוא ונכרעש ריקחתה ] ן

 יתערתה .11 םגד 503-ה לש הנכותה
 תונתפאשו תובכרומה ,לופרעה דגנ תושאונ
 העש אל שיא םלוא ,שדחה ןונכתה לש רתיה
 תינבל םיברד יתש שיש יתקסה .יתורהזאל
 ןונכתה תא עצבל הניה תחאה :הנכות ןונכת
 ןיאש רוריבב הארנש ךכ הטושפ הכ הרוצב
 תבכרומ הכ הרוצב ועצבל הינשהו ,םימגפ וב
 .םימגפ םימייק ןכאש האריי אלש ךכ
 -רוד איה .רועיש-ןיאל השק הנושארה ךרדה
 טהלו תללוכ היאר ,השדקה ,ןורשכ ותוא תש
 םיילאקיזיפ םיקוח לש םייוליגל םישורדה
 .תובכרומ עבט תועפות םיאטבמה םיטושפ
 תורטמ לבקל ןוצר חוכ תעבות םג איה
 תיגול ,תילאקיזיפ הניחבמ תולבגומה
 וניא תומיעהשכ תורשפ ץמאלו תיגולונכטו
 תאז השעת אל הדעו ףא .תיעמשמ-דח ריתפ
 .ידמ רחואמ רבכש ררבתישכ אלא
 -דעוהש הטויטה .41.001/-ה תדעוב היה ךכ
 תפש לש שדח חסונ .תמלשומ התיה אל הפ
 חסונה ;םישדוח 5 ךות חטבוה 1.001.ה
 תדעו לש התרוקיב תא רובעל היה רומא
 ופלח םישדוחה תשולש .ינא םהיניב ,העברא
 השגפנ םישדוח 6 רחאל .הלימ ונעמשש ילב
 ךמסמ חנוה ונינפב .דנלוהב הצובקה-תת
 ונקותש תויועט אלמ ,רתוי הבעו רתוי ךורא
 וזמ הנוש הפש ראתמה ,הנורחאה הקדב
 -יתלב ןיידע יבגל ךא ,סוניכב הגצוהש
 -ןמז ונשדקה יכונאו אואופופ \אוזוח .תכשומ
 -יתבו ןונכתב םימגפה תא תופנל ןויסינל המ
 תטויט לש יפוסה חסונה .אושל םלוא ,רוא
 1.6- תדעו לש אבה סוניכל חטבוה הפשה

 -דוח 3 רובעכ ךרעיהל היה רומא רשא
 .םיש
 רבד תוארל וניכז אלו ופלח םישדוח 3
 ,םישדוח 6 רחאל .השדחה הטויטהמ
 לש הדובעה תצובק השגפנ ,1966 רבוטקואב

 | ךורא ךמסמ חנוה הינפל .השרווב 1
 ונקותש תויועט אלמ ,ומדוקמ רתוי דוע הבעו
 הנוש הפש ןיידע ראתמה ,הנורחאה הקדב
 הפש אל ןיידע יבגל םלוא ,םדוק הגצוהש וזמ
 תוארל ולכי אל הצובקב םיחמומה .תמסוק
 תא ץמאל וטילחה םהו ןונכתב םימגפה תא
 -דוח 3 ךות םלשות איהש םנימאהב ,הטויטה
 היהת אל איהש םהל יתרמא אושל .םיש
 -יגש רפסמ תופנל םהב יתצאה אושל .הנכומ
 תויופידעה תא תונשל ,הפשב תוינכט תוא
 ןוצרהמ קחרה .לדחמ תורירב רפסמ ןקתלו
 הדובעה תצובק העבת ,הפשה תא טשפל
 תוכבוסמ ,תופסונ תונוכת לולכל םירבחמהמ
 הדובעו םיתרש לש רתי סמוע ןוגכ ,רתוי ףא
 .ליבקמב
 ברקתמ השדח הפש לש הנונכתש תמיא לב
 תונוכת תפסוהל םידש ץורמ ליחתמ ,וציקל
 םושמ ,ףרוטמ ןכא ץורמה .ונונקת םרט
 .חורבל ןיא הנממ תדוכלמ ובוחב ןמוט אוהש
 ,רתוי רחואמ הפסוהל דימת תנתינ הנוכת
 -וכל םינבומ המושייו הפשה ןונכתש יאנתב
 הפשה תונורקעש ינפל תללכנה הנוכת .םל
 -יסל תנתינ-יתלב תויהל תכפוה יוארכ ונבוה
 .רתוי רחואמ קול
 ,רוחש חור בצמב ,1968 רבמצדב ,ףוסבל
 -ארל התאר וב ,ןכנימב סוניכב יתפתתשה
 68 םשה תא הלביק רשא תצלפמה רוא הנוש
 םהיתוילשאמ וחכפתה ןמז ותואב .א00%
 רחואמ הז היה םלוא ,הדעוה ירבחמ רפסמ
 איהו הפשה יכמותב הפקוה הדעוה :ידמ
 .1חןק לש רתוי ההובג הדעו רושיאל החלשנ
 חולשל היה תושעל ונלוכיש רתויב בוטה
 ילככ"... וניתפקשה תא ראת רשא ילוש ח"וד
 חפש ,תומכחותמ תוינכת לש הנימא הריציל
 -ואמ 1512 י"ע זנגנ הז ח"וד ."ןולשכ הניה וז
 רפסמ תורוש יל הריכזהש הלועפ ,רתוי רח
 :[1ווםוז6 361!סס לש

 םטז 50ו6חזו8ו8. וצמס סטקוז זס אחסוצ
 פז ט5 11 11 ט81 26 0
 כה. ]61 טפ חטטסז, חסטסז 001
 רעהו תסטס0ץ 15 5טז6 ה

 תצובק לש תושיגפב רתוי יתפתתשה אל
 הנקסמל הרהמ דע העיגה הצובקה .הדובעה
 ולמע םה ;הרואיתבו הפשב והשלכ םגפ שיש
 רואית קיפהל הרטמב תופסונ םינש 6 ךשמ
 םלוא ,דבכנ רופיש והז .הפשה לש ןכדועמ
 -תב םימגפה תא הפנמ אוה ןיאש ,ינששוח
 -כוביסהמ תועבונה תויעבב ןד אוה ןיאו ןונכ
 .המוצעה תוי
 ונניא ;תויובכרומב דימת םיפקומ םיתנכתמ
 בקע םיבכרומ ונימושיי .תאז עונמל םילוכי
 רתויב בשחמב שמתשהל םיינתפאש ונתויה
 בכרומ תונכתה .תומכחותמ םיכרד רתויו
 םיבלושמה םיטקילפנוק לש ברה רפסמה בקע
 יסיסבה הדובעה ילכ םא .םידעיה ןונכתב
 תא םידדקמו םיננכתמ ונא הב הפשה ,ונלש
 תכפוה ,תכבוסמ איה םג אהת ,וניתוינכת
 .ןורתפהמ קלחל אלו היעבה לש קלחל הפשה

 רחא טקויוורפ

 טקייורפ לע םכל רפסל יל ושר
 "תה תופש םוחתב ףסונ ינתפאש 1

 יתייה 19707] 1965 םינשה ןיב .תונכ

 תינכטה הדעוה לש שאר"בשוי ףאו רבח
 םטזטקסהת (סחוקטוטז) ם(?א][/\ לש תירישעה
 םכסל ונילע לטוה .(א13חט[461טזסזא 1
 הדיחי הפש תומדב תונכתה תופש לכ תא
 םייתיישעתה ,םיבשחמה לכל םיאתת רשא
 -שחמה ינרצי לודג י"ע וחתופיש ,םייעדמהו
 תא תואתשהב ףאו ןויעב יתארק .םלועב םיב
 תא םיראתמה םינושארה םיכמסמה תעברא
 ו ןיב ועיפוה רשא ,א?ו. התנוכש הפשה
 היה דחא לכ .1964 רבמבונב 307ו סרמב
 ונממ ידרוסבאו ומדוקמ רתוי ינתפאש
 תויהל הפשה הלחה רתוי רחואמ .ויתויזחתב
 העיפוה םיכמסמ לש השדח הרדיסו תמשוימ
 ראתמ םהמ דחא לכ ,םייתנש יצח ןמז יקרפב
 ,הפשה לש האופקה הנורחאה הסריגה תא
 .1/1 ,אפקומה יפוסה המש תחת
 םיכמסמה לש הסריג לכ ,ידיד יבגל םלוא
 תואסריגה ודעצש קחרמה בר המ התארה
 םרטש הפשב ולא םיקלח .= המרמ לחה
 ומרגו רתויב תימיטפוא הפשב וראות ומשוי
 ויה ,ומשויש םיקלחב .החמש תשוחתל
 םירבסהב וניּוצ םה ;ידמל םירדוק םירואיתה
 ןכו תומיענ יתלב תולבגמ וצקיה ,םיכורא
 היתונוכתב שומישה לע םייתורירש םיצוליא
 תוירחאה תא תנכתמה יפתכ לע וסימעהו
 ,תויופצ-יתלבה יאוולה תועפות לש םתרקבל
 .הפשה תא ונייפא רשא
 הפשה רואית גצוה ,1968 סרמב 117ב ,ףוסבל
 יוארה דמעומכ ,חור רצוקב ןיתממה םלועל
 רבכ הפשה .יואר היה אל אוה םלוא .ןונקתל
 םינוקית םיפלא תעבשמ רתוי רובעל הקיפסה
 תנמ לע ושרדנ תופסונ תורודהמ 12 .םייונישו
 הפשהש יתששח .1976-ב ןקתכ המסרפל
 ןוצר תועיבשמ האצותכ אל הצמוא
 תוחכפתההו םומעשה אלא ,םישמתשמה
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 תא םייסל םהב וציאהש םה תוילשאהמ

 .הכאלמה
 ,הז טקייורפב קלח יתלטנ הב הפוקתה לכב

 ךרוצ שי םא ,תטשופמ הפש תריציל יתפחד

 יעוצקמה תנכתמהש ךכ ,הצובק"תת םשייל

 תא ומצע לע תחקלו הניבהל לגוסמ אהי

 קלסל יתעבת .ויתוינכת תונוכנל תוירחאה

 .הינתהה יטפשמ תאו לדחמה תורירב תא
 רדהמ בותכל ירשפא"יתלב הז אהיש יתעדי

 וז אהתו תבכרומ הכ הפש רובע םלש ןימא

 המלש תינכת בותכל תירשפא יתלב המישמ

 תקידבב היולת הב עטק לכ תונובנשכ הנימא

 וב קאש החטבהו ,תינכתב רחא עטק לב
 .םישקומ וא תודוכלמ
 ,וילאמ טטומתי הז טקייורפש יתיוויק הליחת
 .חילצהל ולרוג ץרחנש יתנבה דימ םלוא

 ןתינ הנכות רצומ לכ טעמב
 ףא וא רוכמל ,םשיל
 תלבגמ ןיאשב וב שמתשהל
 לש הנעט ףא .םיבאשמ
 דגנ דומעל הלוכי אל ןעדמ
 .םירלוד ינוילימ לש ףטש
 התוא תחא תוכיא שי םלוא
 וזו ףסכב םישכור אל
 לש הריחמ .תונימא
 תוטשפה וניה תונימאה
 ריחמה והז .תטלחומה
 י"ע םולשתל רתויב השקה
 .האמה לעב

 לכ ךיישל ןתינ םאה .בר ןמז ינפל הרק הז לב

 םלוע ריתעל אקווד יטנבלרה .סונוכל תאו
 ה יתוששח ?םיבשחמה

 תונורחאה םינשה ו
 ל ב ושענש תואיגשה

 0 הדימ הנקבו ,םויכ תורזוח

 \ הפש ןונכת טקייורפל סחייתמ

 וזה ווחחוגה, תומשה תחת םיכמסמ

 בלו יאסס 06 5188 , קז66ח , 5166!

 דחא י"ע ךמתנו לחתּא הז טקייורפ .44 ףוס

 דרשמ ,םלועב רתויב םיקזחה םינוגראה

 -ושת החיטבמ וז הדבוע .יאקירמאה הנגהה

 בטה תונוכתב תולת אלל ,העפשהו בל תמ

 םיחוטב ונייה אל עגר םושב .הפשה לש תוינ

 "תהש תולקת ןתוא לכ לע הרבגתה וז הפשש

 תופש חותיפ לש םיבכרומה םיטקייורפל וול

 .רבעב
 רבכ הז טקייורפל יתוצע בטימ תא יתתנ

 הידעי .הווקת אלמ יתייה הליחת .1975 תנשב

 תּואירק ,תונימא וללכ הפשה לש םיירוקמה

 טא .תוטשפ ףאו תורדגהב תוילמרופ ,תוינכת

 תבוטל חבזמה לע ולא םידעי וברקוה טא

 לופיטה ומכ תוצוחנ יתלב תונוכתו המצוע

 רבדה .תונכוסמ ןקלח יתעדלש ,םיגירחב

 .תינוכמה לש ןונכתה תירוטיסהל המוד
 תונורקעה תא ופילחה ינוציח קרבו םיעוצעצ
 .תוילכלכו תוחיטב לש םייסיסבה
 םוזיג י"עש ןימאמ ינא !ידמ רחואמ הז ןיא
 רורבל היהי רשפא ןיידע ,443 תפשב ריהז
 ןימא היהי המושיי רשא הקזח הצובק-תת
 הפשב םיכמותה .שומישב ילבלבו חונ ,ליעיו
 תוצובק-תת הנייהת אלש םעפ אל וריהצה
 לכ לש רתויב הומתה סקודרפה והז .הפשב
 אלל הפשב ץפח ךניה םא .רזומה טקייורפה
 ."ןטק"ב התוא תונבל בייח התא תוצובק-תת
 חוטב התאש תונוכת ןתוא קר ללוכ התא
 רשאו ,הפשה לש םושיי לכל הנשרדיתש
 תמשוימ הב הרמוח תרוצת לכל הנמאתת
 -חוימ תובחרה חתפל ןתינ ךכ"רחא .הפשה
 יהוז .םייוסמ הרמוח דויצב תושרדנה תוד
 טעמ הכ הב שיש ,2ג7|904ה לש התלודג
 ךרוצ לכ ןיא טעמבו תוצוחנ-יתלב תונוכת
 הקזח הכ עודמ הביסה יהוז .תוצובק-תתב
 תובחרהב התוא םילצנמש ךכ ידכ דע ,הפשה
 תויצלומיס רובע 29691 ?וט - יתימא ןמזב

 רובע ₪650 29%4| ,םייטרקסיד םיבצמ
 .םירוססורפ-ורקימ לש הדובע תונחת

 םיחקלה תא קופנ קר םא
 ,רבעה תוחלצהמ םינוכנה
 םקיפהל קקדזנ אל
 .וניתונולשכמ
 .ומלעתה 08 יננכתמל יתוצע בטיממ ,ךכו
 עוצקמ יגיצנ ,םכילא הנופ יננה הז דמעמב
 םיגאדומה םיחרזאו תירבה"תוצראב תונכתה
 וז הפשל ושרת לא :םכצרא תוחיטבמ
 רמולכ ,יטירק םרוג הניה תונימאה םהב םינק -תהב תמשוימ תויהל תיחכונה התנוכתמב
 היהי חלושיש אבה ליטה .תורחא הנגה תוכרעמו חווט יכורא םיליט ,םייניערג םירוכ

 ליט הז אהי .הגונ בכובל םימת רקחמ ליט הז אהי אלו תונכת תפשב תועטמ ו

 ינוערג ץפנ שאר לעב ,יטסילב-יטנא טויש

 תונכת תפש .ונירעמ תחא לעמ ץצופתי רשא

 יתלב תוינכת יכרעמ תרצויה ,הנימא-יתלב

 לודג רתוי הברה ןוכיסל תמרוג ,םינימא

 -יתלב תוינוכמ רשאמ ונתרבחלו ונתביבסל

 תונואת וא םיליער הרבדה ירמוח ,תוחוטב

 ותתחפהל םירע ויה .תויניערג חוכ תונחתב

 .ותרבגהל אל ,הז ןוביס לש

 םינשיה ךלמה ידגב

 רשא ךלמ היה היה תובר םינש ינפ
 איצוה ופסכ לכ תא .שבלתהל בהא
 וחומ תא עגיי אל אוה .םידגב לע

 ךלמ לכ לע .םיטפשמב וא תושיגפב ,םילייחב
 תעכ אצמנ ךלמה" רמאל היה ןתינ רחא
 רמאל היה ןתינ וילע םלוא "הצעומה תבישיב
 .היה ךכו ."השבלהה רדחב אצמנ ךלמה"
 אצמ אוה .ללוש ךלמה ךלּוה לזמ שיב עגרב
 .םילהוצה ויניתנ לכ יניעל םוריע דעוצ ומצע
 ,תוכלמה סכ תא רתוי בוזעל אל טילחה אוה

 לכב ףטעתהל טילחה םוריע עונמל ידכו
 .וז יבג לע וז ,ויתומילג
 ,םינזורו םירש .ותכלממב רשואב רבע ןמזה
 תורפות ,םיניתנו םירקבמ ,םיטייחו םיגרוא
 םלוכ ,ןומראה ירעשב ואבו ואצי תומקורו
 ."ונכלמ לש ושובל רודה המ" םילעפתמ
 לש םכחהו שישיה וצעוי עמש דחא םוי
 ןוכמב הצרמה הלועמ טייח תודוא ךלמה
 השדח תונמוא חתיפ רשא ,הגיראל הובג
 שומיש ךות ,תיטקרטסבאה המקרה םוחתב
 םהב לכתסמה רשא דע םינידע הכ םירפתב
 יאדוב ולא" .ללכ םימייק םה םאה האתשי
 סייגל לכונ םא" .רשה בשח ,"םילועמ םירפת
 לש רדהה תגרד תא איבנ ,ץעויכ הז טייח
 וב ריכי םלועה לכש ולאכ תומרל ונכלמ
 ".רתויב לודגה רסיקכ
 ותקסעה םכסה לע םתחו שישיה ץעויה ךלה
 האצוהב ,ךלמה ןומראב הלועמה טייחה לש
 ילית ומרענ םש ,ןומראל אבוה טייחה .הלודג
 "למה סכ תא לילכ טעמב וסיב רשא םיגירא
 השעמל חור רצוקב ופיצ םיריזוה לכ .תוכ
 -הימת תא םכל וראת .ןואגה טייחה לש וודי
 םוכחת ףיסוהל אל טייחה םהל ץעישכ םת
 אלא ,תמייקה וזל ףסונ הרקי הרחת אל ףאו

 "שפל רותחלו שובל לש תובע תובכש קלסל
 .זרפומה לולכישה םוקמב ,היצנגלאלו תוט
 לע זירכמ אוהש יפכ החמומ וניא הז טייח"
 תדקמתמ ותונינש" .ולמלמ םה ",ומצע
 ןיבמ וניא אוהו ,ןש לדגמ ךותמ תוננובתהב
 "דומ טילש לש םייסיטבה םיכרצה תא רתוי
 ןיתוצעש תוכורא ןעט ץעויה טייחה ".ינר
 לביק ,ףוסבל .ול העש אל שיא םלוא תובוט
 .ולש ןשה לדגמל רזחו ורכש תא
 רקוב :האולמב תמאה הרפוט אל םויה דע
 טלמנ ,םמעושמ ךלמה שחשכ ,דחא םימח
 רשואב םויה יח אוהו ולש םידגבה תעבגמ
 סנכנ טייחה .תרחא הדגאב םיזווא העורכ
 "עויה לכ ןורטפכ זרכוהו םישודקה תמישרל
 םידבכנה םימולשתה תורמלש םושמ ,םיצ
 ויתוחוקל תא ענכשל לגוסמ היה אל לביקש
 .ךלמ םצעב ןיא ורפתש םידגבלש תוארלו הופל
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 לארשיב \03

 בשחמ תופש

 468 אשונב לעופה ףוג ץראב שי םאה :ש
 (2.0.2.-ה) הנגהה דרשמל המוד ןפואב
 ?ב"הראב
 אשונב ץראב ןוחטבה תכרעמב תוליעפה :ת
 "ראב השענל דואמ המוד ןפואב תישענ 8
 תניב 2.0.0.-ה השעש המ לכ טעמב .ב"ה
 ,הפשה תטילק ןוויכל המידק הפיחד ןתנ םיי
 תוקינכטב שמתשהל אל הביס לכ ןיא ןכלו
 םינקירמאהש ןויסנבו ,םש םישמתשמש
 .ורבצ
 תפשב שומיש בייחל ןוחטבה דרשמ תנווכב
 תוכרעמב הדיחי תיליע תונכת תפשכ 4
 שממל ידכ .רושעה ףוס תארקל תויעצבמ
 תפשל הדעו" דרשמה םיקה וז תוינידמ
 םינקת עיצהל הדיקפתש ,"תינקת הנכות
 -שמה תוינידמ לש השומימל ועייסיש םיחנמ
 .דר
 ונממש ךיראת לע ראשה ןיב ץילמת הדעווה
 תכרעמב הנכות לכ לש חותיפה ביוחי האלהו
 .68-ב תושעיהל תיעצבמ בשחמ תצבושמ
 תא רסמל הנווכה תורמלש ןייצל ילוא יאדב
 םג חתפל היהי רשפא ירה ,תוכרעמה חותיפ
 רוטפ תלבק רחאל 469-ב הניאש הנכות
 ."םיגירח תדעו"מ

 הדעווה תונקסמש םייוכיסה ךתעדל המ :ש
 ?לעופב הנמשוות
 הדעווה תונקסמש קפס לש לצ יל ןיא :ת
 חכ קיפסמ שי ןוחטבה דרשמל ,הנמשוית
 םייחרזאה םיפוגה לע 408-ב שומיש תופכל
 ול שיש יאדוובו ,הנכות ורובע םיחתפמה
 .ל.ה.צב בשחמה תודיחי לע העפשה
 -יצנ דחא דצמ םיבשוי הדעוובש תעדל יאדכ
 ומכ) ל"הצב תונושה בשחמה תודיחימ םיג
 תוישעתהמ םיגיצנ ינש דצמו ,(מ"רממ
 .תוירחסמ תורבחמו תוינוחטבה
 לכמ גיצנ בשוי הדעוובש ןוויכש יל הארנ
 תפתושמ הטלחה ,אשונב העפשה לעב רזגמ
 בור לש הטלחה השעמל היהת םיגיצנה לש
 היהש םדאש הביס ןיאו ,רבדב םיעגונה
 .השומימל עייסי אל הטלחה תלבקל ףתוש

 הנידמה ריכזמ"תת ,רוואל"הד דר'ציר :ש

 שומוש יבגל תויחנהה תא איצוה ,ב"הראב

 -שואמ הארוהה אצת ץראב םג םאה .א9ג"ב

 ?הריכב הב תוו

 ךא ,ץראב הארוהה אצת יממ עדוי ינניא :ת

 תא ןתונ ימ בושח אלש שיגדהל ינוצרב
 .לעופב תמשוימ איה ךיא אלא הארוהה
 ענמתש תינויגה הביס לכ ןיאש יל המדנ
 3-4 ךות 468 תפשב שומיש בייחל הטלחה
 .תובורקה םינשה

 תוינידמ לע רבכ וטילחה תונידמ וליאב :ש
 ?וזב
 הנגהה דרשמ םג טילחה ב"הראל ףסונ :ת
 לחה ₪068 תפשב שומישה תא בייחל יטירבה

 תופש יתש תוצלמומ זא דע .1987 ילוימ
 .4.08 תפשו לארוק תפש ,תוירקיע
 -וב תופסונ תויאפוריא תולשממו ןאפי םג
 ,הפמה לע רבכ 4468-ש ךכ ,אשונה תא תונח
 -ולונכט תטילקל ףתושמ ימלוע ץמאמ םייקו
 .וז השדח היג

 תטילקב הרזעל הימדקאה תכרענ דציכ :ש
 לה

 תוטלוקפב םיחמומ רפסמ ץראב םויה שי :ת
 .408 תפשב םיטלושה בשחמה יעדמל
 ולחהש תונושארהמ ויה תואטיסרבינואה
 םידמלנ הפשה לש םיטביה .408 דמלל
 .ןוינכטבו ןליא-רב ,א"ת תטיסרבינואב
 ,"תונכת תפש דוע"כ םש תדמלנ 08 ,םנמוא
 תונורתיה תא שיגדהל היטנ שי ןלוכב לבא
 .הפשב שומישב םימולגה
 -לוש ץראב בשחמה יעדמל תוטלוקפה ירגוב
 לש רבעמ ןכלו ,לקספ תפשב אלמ ןפואב םיט
 תמועל ,תיסחי ,לק היהי 408 תפשל םירגובה
 .וז הפש םלועמ ודמל אלש םינתינכות
 םיידומיל םיטקייורפ רפסמ לע םג יל עודי
 םיטנדוטס םהב ןוינכטבו א"ת תטיסרבינואב
 וא ,468 תפשל םיחנעפמו םירלייפמוק ובתכ
 הפישח אופיא שי םיטנדוטסל .הנממ קלחל
 ביטיי ןכ רבגת וז הפישחש לככו אשונל
 .דיתעב ןוחטבה תכרעמל רבדה

 ?תויחרזא תורבחב הרוק המו :ש
 שיש וניבהש תורבח .העקשה איה 468 :ת
 רבכ ,וז העקשהמ דיתעב חיוורהל יוכיס
 .468"-ב םירצומ חותיפב וליחתה
 תא תמייסמ "הנכות תסדנה - עדימ" תרבח
 -דומ הסריג הווהמה ,469/807 לש חוחיפה
 .הלש ןושארה 507-ל רתוי תינר
 לש 63 רלייפמוק קוושל הלחה םכט תרבח

 -תנוק תרבחמ םיגיצנ םגו דד1.8507 תרבח
 םנשי ןכ .הפשב תוניינעתה ןויע ימיב וליג לה
 -ידעמה ,רתוי םינטק הנכות יתב רפסמ ץראב
 רשא ,םש םוליעב הז בלשב ראשיהל םיפ
 תורבח םא ,יתעדל .4.03-ל תונכות םיחתפמ
 -שפא היהת ,םייתוכיא םירצומ וחתפי הלאכ
 -ותה אוצי ףקיה תא לידגהל דואמ הבוט תור
 תולעב תורבחל ץילממ ינא .לארשי לש הנכ
 עיקשהל םויה םג תולגוסמהו ילכלכ יוביג
 -קייורפב התוסנלו הפשה תא דומלל ,םיפסכ
 המגמה ,בגא ךרד ,יהוז .םיינויסנ םיימינפ םיט
 המכ דדועל ותנווכבו ןוחטבה דרשמ לש
 לכל עדימ קפסלו עייסל חמשא .םיפוג רתויש
 יבגל תויניצר תונווכ תלעב תילארשי הרבח
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 -ות ץראב םויכ תוחתופמ ףקיה הזיאב :ש
 ?403"ב תונכ
 חותיפל וסנכנש םילודג םילעפמ רפסמ שי :ת
 ןארידת םהיניב ,הפשב םיינויסנ םיטקייורפ
 .טיבלאו
 קיפסמ ונניא תוליעפה ףקיהש תוביסה תחא
 םידגנתמה הנכות ישנא ץראב שיש אוה לודג
 .408-ל רבעמל
 -רמה רחא רידגה ונכרעש ןויעה ימימ דחאב
 -ותה לש תיאניתשלפה היעב"כ 408 תא םיצ
 ךכ-לכ היעבהש רמאל ןווכתה אוה ."הנכ
 תא "לבק"ל םינכומה םיבר שיו תבכרומ
 תויעבה לכ תא רותפת איה םא קר הפשה
 .ונלש
 היהת וא ,תמייקש בשוחש ימש איה היעבה
 הנכותה תויעב לכ תא רותפתש הפש ,תמייק
 דעצ איה 463 ,םלוא .הרומח תועט העוט
 !ןוכנה ןוויכב יתועמשמ
 איה 404-ש ןתינכות ףא ענכשל הסנמ ינניא
 לש "לבב לדגמ" תיעב ןורתפל הדיחיה ךרדה
 םמויק יתוא דירטמ דאמ םלוא .הנכותה םלוע
 לאיצנטופ לכ םיאור םניאש םינתינכות לש
 .לכו לכמ התוא םיללושו ,הפשב ןומטה

 תנידמ תובלתשה תא האור התא דציכ :ש
 ?444 טקייורפב לארשי
 -וטקוא שדוחב ,ב"הראב ןורחאה ירוקיבב :ת
 -סועה םיבר םידוהי םינתינכותב יתלקתנ ,רב
 ללוכ ,הנכות תוריתע תוכרעמ חותיפב םיק
 תיתועמשמ תובלתשה דעו הפמ ,םלוא .3
 -וחר ךרדה הנכותה םלועב לארשי תנידמ לש
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 הנכותה םלוע לע הנידמה לש התעפשה .הק

 לש יחכונה בצמה ןיב רעפהו ,ןטק הכ אוה

 םירלוד ינוילימ תורשע המכב הנכות אוצי

 -וקה הלשממב ןוזח לעב רש ביצהש דעיל

 .קוחר ןיידע ,רלוד דראילימב אוצי ,תמד

 ןויסנו ,ץוחבמ בתכומה םרזה דגנ הכילה

 תא ומסחי ,א64-ב םיטקייורפ חתפלמ ענמיהל

 ןחוכ תא ושילחיו תוילארשי תורבח לש ןברד

 -אפוריא ,תוינאפי תורבח ןיבל ןניב תורחתב

 .תוינקירמאו תוי
 ורתסיש תודבוע עובקל יוכיס לכ ונל ןיא

 וטחנא :ןוכנה אוה ךפיהה ,404 תכפהמ תא

 תורמגומ תוטלחהו "םיביתכת" םילבקמ

 קוידב ,רחא םוקמב תרצונה היגולונכטהמ

 אשונב עיפשהל םילוכי אל טעמב ונאש ומכ

 הנכות תורבח רמולכ ,לארשי םא .ללחה רקח

 בורקה רושעב בלתשהל וליכשי ,תוילארשי

 עיפשנש יוביס שי ,464 תא איבמה םרזב

 תנטקהל ןבומכ עייסנ ךכו ,רתוי רוכמנ ,רתוי

 .הנידמה לש ירחסמה ןוערגה

 קלח םינעוט המ עדנ ונלוכש יאדכ ב"הסב
 :םלועב הנכותה יחמוממ

 רשעב 348 לש התעפשה
 םלוע לע תואבה םינשה
 הלודג היהת הנכותה
 לש התעפשהמ הברהב
 םירשעב לובוקה תפש
 .תונורחאה םינשה

 בלתשהל םישדח םימרוג םילוכי דציכ :ש

 ?ץראב תוליעפב
 לש ףינס ץראב ונמקה הנש יצחכ ינפל :ת
 אשונב תונינעתה תצובק יהוז .\ םגךש6
 תחת .\('א[-ב הנורחאל דע התיהש 4

 תופשב תונינעתהה תצובק ,51071.ג\א-ה

 -וחי הצובקב רבכ תרדגומ םויכ םלוא ,תונכת

 .תיד
 .םירבח 65 םויכ םירבח יג 0 /\156-אזג6]"-ב

 איבל הקיבצ י"ע תובדנתהב להונמ ןוגראה

 - עדימ") הנבי השמ ,.\115611 תרבחמ

 (ןארידת) ילתפנ ןב לאיחי ,("הנכות תסדנה

 .ידי לעו
 ינכדע רמוח ללוכה ,אטאוטווטז םיציפמ ונא
 לש םינותנה ידסממ תורישי ונילא רבעומה
 .ב"הראב \4
 -עמה לכל אורקל ,וז תונמדזהב הצור יתייה
 ןכדעתהלו ונלש םישגפמב ףתתשהל ןינו
 א 41180--ל רבחב ףרטצהל ,ףטוש ןפואב
 "מא תוכרעמ לש ןחותיפל עייסל ךכבו ,[זגטו
 .הקוזחת תורבו תוני
 .46120 'ב הילצרה 2088 .ד.ת :ונתבותכ

יא דובועל ילארשו דוגוא
 היצמרופנ

 א"ליא לש תוחמתה תצובק

 ישומישל 2-ה סנכה

 הדימלו הארוהב בשחמה

 1985 לירפאב 1 ה"משת ןסינב יי

 טכולטספ םלוא א"ת תטיסרבינוא

 סנכה תומגמ
 םיבשחמ"  א"ליא לש תוחמתהה תצובק

 הז סנכב םייקל הרטמל הל המש "ךוניחב

 -פאת רשא תוגוצתו תואצרה ,םינוידל המב

 ,םשרתהל הז בושח םוחתב םיקסועל רש

 הולמה המוצעה היישעה תא שוחלו דומלל

 "שחמב שומישה חטשב ןורחאה ןמזב ונתוא

 .ךוניחב םיב
 תואצרהמ תונהל ולכוי ךוניח ישנאו םירומ

 .םיבר םימוחתב םייללכ םינוידמו תוידוחי

 -ורתו היישעה ימוחת לכל םיבשחמה תרידח

 ךרוצהו ,דחמ ךוניחהו הארוהה םודיקל םתמ

 םיברה םישודיחב ןכדעתהלו דומלל ברה

 -יאל בטיה ןנוכתהל ונתוא םיבייחמ ,ךדיאמ
 .הז בושח עור
 ולכוי םידימלתו םיטנדוטס ,םירומ ,םירקוח
 -בהל ךכ ידי לע תוכזלו םהיתודובעמ גיצהל
 -וקתב ךכ לכ םיבושחה ,רזוח ןוזיהל םגו הר
 םישודיחה תניחבמ דאמ תימניד הפ
 .תויוחתפתההו

 םיעצומה םיאשונה
 וגול -
 בשחמה יעדמ תארוהו בשחמה תרבה -
 הדמולה הנבמו תונורקע -
 םירבחמ תופש -
 םיעדמה תארוהו הקיטמתמ -
 ארקנה תנבהו ןושל -
 תורז תופש -
 יגולונכטה ךוניחב םיבשחמ -
 הדמול תכרעה -
 ךוניחב םיבשחמ לע רקחמ -
 תושידח תויגולונכט בוליש -
 הארוהבו םידומילה ןונכתב בשחמה בוליש -
 םיינכט תועוצקמ תארוה -
 דחוימה ךוניחב םיבשחמ -
 םימושיי -
 יכוניח להנימ -

 ליז ןיול דוד ש"ע סרפ
 1985 תנשל
 6 ."בשוח השעמ" דוגיאה לעב ועיפוהש םינייטצמ םייעוצקמ םיר -מאמ רובע רתוי וא דחא סרפ ,הלש יצראה סנכה תרגסמב ,הנש ידמ הקינעמ א"ליא

 תרבח י"ע א"ליא תושרל הדמעוה סרפה ןרק

 חיצנהל ידכ מ"עב וינבו ךווטימ .א.ל - ריס

 ידבוע יריכבמ ,ל"ז ןיול דוד לש ורכז תא

 ,םימיה תשש תמחלמב ןלוגב לפנש הרבחה

 קנעויו לקש 70,000 הנשה היהי סרפה הבוג

 םייתנשב "בשוח השעמ"ב רמאמ בתובל

 י"ע הנומת רשא תדחוימ הדעו .תונורחאה
 לע טילחתו םירמאמה תא ןחבת ,הלהנהה

 .סרפה ןתמ
 :םוחתב םירמאמ רובע קנעוי סרפה
 .ילהנמ םינותנ דוביעב הדובע -
 .ומודיקו ילהנמ םינותנ דוביעב גשיה -
 יעדמה םינותנה דוביע להנימב גשיה -

 .ומודיקו
 .בשחמה יעדמב רקחמ תדובע -
 .יעדמה חטשב םינותנ דוביעב הדובע =
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 ילארשי דוגוא - א"לוא
 היצמרופניא דוביעל

 :םיבשחמה םלוע
 בצמ תנומת

 207ה יצראה סנכה
 םינותנ דוביעל
 1985 רבוטקוא 3
 המואה ינינב ,םילשורי

 תשגהל ארוק לוק
 םירמאמ

 ,הישעתה ,עדמה ימוחתב עוצקמה ישנא

 םיקסועה קווישהו להנימה ,ךוניחה ,לוהינה
 שיגהל םינמזומ םיבשחמו בושחימ יאשונב
 תודובע וא םיגשיה םיפקשמה םירמאמ

 .סנכב הגצהל תוירוקמ
 :םיצלמומה םיאשונה ןיב
 בשחמ תוצבושמ תוכרעמ -
 הנכות תסדנה -
 בשחמ תועצמאב הארוה -
 םימושיי יללוחמ -

 הנכות אוציי -
 הקיחתו עדימ תחטבא -
 םיבשחמ תרקבו תרוקיב -
 .םיקחשמו הקיפרג -
 סנכה תדעוול ריבעהל םישקבתמ םינינועמה

 וא תירבעב בחרומ ריצקת 15.4.85 םוי דע

 -ומע השולש דע םיינש לש ףקיהב תילגנאב
 ,םיד

4 

- 
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 םיבשחמ ורקימ

 ןמדוו .א הדניל ,ןיק .וו.ג רטפ

 סורקימה לכ םע תושעל המ
 *?וללה

 ומכ טעמכ תולודג תורבחב םיצופנ תויהל םיכפוה םיישיא םיבשחמ
 תויאדכהו שומישה לש טקפסא לכ טעמכ וניש םה .ןופלט ירישכמ
 "תנה דוביע תוקלחמ לש תידוחיה היגולונכטה תא ואיבהו בשחמב
 ,העונצ העקשהב .םילהנמו עוצקמ ישנא לש םהיתונחלוש לא םינו
 ןוכיס תליטנ ךות ,הלודג תוריהמב דיחי ישיא בשחמ ומצע ריזחמ
 .ןטק
 םיבר םינוגראב םילהנמה ינפב הביצמ וז תושיגנ תולקש רבדה ינוריא
 םיתעל םורגל הלולע תוגוזב וא םידדובכ םתרדחה .תובכרומ תויעב
 .תומיאתה יא לש ןמזה תצצפ הניה הנושארה .תועיתפמ תואצותל
 םיבשחמה ללכש ששוח קוחרמל האורה עדימ תכרעמ לש להנמ לכ
 :םהמ דחא לכ לש תדדובה םתמורת ךס רשאמ תוחפ ןוגראל ופיסוי

 ידסמ לש יוביר ,ןרציה בשחמ לע קרו ךא תוצרה תוינכת לש בוברע

 רשפאל תשרדנה תפסונ העקשהו םיכבוסמ םילהונ ,םינוש םינותנ

 .םילודגה םיבשחמל רשקתהל םימיוסמ םיבשחמ-ורקימל
 ,םיעדוי םניאש המ תא םיעדוי םניא רשא ,םינבבוח לש םתוחכונ
 ושמתשה רשא המגודל ,םייסנניפ םיחתנמ .תופסונ תויעב הביצמ
 תוינכת בותכל תוסנל םילולע תוטושפ הנכות תוליבחב החלצהב
 ,הנונכת ,תכרעמה תורדגה לש תקדקודמ הנבה אלל ,רתוי תובכרומ
 תאז לכ - התקוזחתו הל הוולנה דועיתה ,התלועפ ןפוא ,התקידב
 תולודג חותיפ תודובע תורבטצמ עדימה תוכרעמ תוקלחמבש ןמזב
 שירקהל תולוכי ןניא ןה ,האצותכ .תושדח תוכרעמב ךרוצה לדגו
 .תונטקה תונוכמב לופיטל םיבאשמ
 ןוכיס הבוחב תנמוט יאמצע ישיא בשחמ ורקימב 83000 לש העקשה
 תוחפב תרזחומ וז העקשהש תוארהל ןתינ םיבר םירקימבו ןטק
 הווהמ ,םיישיא םיבשחמ 500-ב %ןוילימ 1.5 לש העקשה .הנשמ
 ,הנכות ךכל םיפסוותמ םא .תויומס תויולע תומייק ,לכל לעמ .ןוכיס
 תחמוצ ,'וכו תרושקתל םימדומ ,תוספדמ ,ןוסחאל םיפסונ םיטילקת
 אות ןניא תונוכמה םא .510,000-6,000 דע הדיחיל 3,000-מ תולעה
 ןוימטל דרי ,הרבחה לש ירקיעה בשחוממה תרושקתה דויצל תומ
 .וז העקשהמ רכינ קלח
 טקפא הנוכמש המ תא םיישיאה םיבשחמה םירצוי תובורק םיתעל
 םילולע םה םלוא ,םיוסמ בשחמ וצרי םיבר םידבוע .תופחסיהה
 ושמתשי ךכמ האצותכו ,םימיאתמ אל םימושייבו דויצב רוחבל
 ללכ ןהב ושמתשי אלו טעמכ וא ,הליעי אל הרוצב םהיתונוכמב
 .תינושארה תובהלתהה גופתש עגרב

 םתובהלתהב הצקה ישמתשמ רשא תויתואיצמ תויעב ןניה ולא לכ
 ליטהל םיצור םה .תובישח םהל סחייל אל םיטונ ישיא בושחימ רחא
 םינרמש עוצקמ ישנא רפסמ ,ינשה רבעהמ .תונשדחב םבהי תא
 הרקבהו הטילשה תא םהידיב רומשל וצפחי םינותנה דוביע םוחתב
 םידדצמה .העינמכ שרפתהל תולקב הלוכי הרקב םלוא .הז באשמב
 ןוגראל שדח בשחמ דויצ לש ותרדחה בצק תא טיאהל םיטנמ הרקבב
 לע םמצעב טילחהל הצקה ישמתשמ לש םתוכז תא לולשל םיסנמו
 -זכרמה בושיחה תולועפ לש הבחרהכ סורקימב שומישהו םושייה
 .תוי
 תונשדחה תא ןזאל םיסנמה ,עדימה תוכרעמ ילהנמ םיאצמנ זכרמב
 תא ןיבהל הבוחה תלטומ םיריכבה םהילהנמ לע .הרקבה תמועל
 הנממ ,הספוקה לש התחיתפ םע ץוצל תולולעה תוינוגראה תויעבה

 11גזשהז0 [2טפוחטפפ טצוטוש, 560.-026(. 19847מ םגרות
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 הלודג הרבח לכ .ללוכה גראמל רבחתמו ישיאה בשחמה ףלשנ

 תורבחה .תושדח תונוכמ תטילקב תיבקעו הרורב תוינידמל הקוקז

 -סיסב תונורקע העברא לע תוססובמה תויגטרטסא וחתיפ תוליבומה
 :םויי

 םיבשחמ לש םתרדחהב טוקנל שיש השיגה איה הרקב אלו םואית .1

 הכימתב שדח דיקפת תוקחשמ (15) עדימה תוכרעמשכ ,םיישיא
 .הצקה ישמתשמב
 רובע רוציל שי ותוא ,רתוי ךורא חווטל ינכט הנבמב תודקמתה .2
 םיווהמ םיישיאה םיבשחמהשכ ,הרבחה לש יללכה בושחימה באשמ
 .ללכה ךותמ דדוב ביכר
 היסופד תא םיאתת רשא בוט ןויסנ לע תססובמה "הקוח" תרדגה .3
 היגולונכטלו הנבמל (₪7) םינותנה דוביע תקלחמ לש םיחכומה
 .השידחה
 תונורתיה לש וליפא ,תיתכרעמה תיקסעה הקדצהה תשגדה .4
 תא םיווהמה םה תובורק םיתיעל רשא ,םיִתָמוכמ יתלבהו "םיכר"ה
 רזחה ןויצ ךות ,ןוגראל םיישיא םיבשחמ תסנכהל ירקיעה ץירמתה
 .ריהמה העקשהה
 םיידי קוביחב תבשל םמצעל תושרהל םילוכי םניא םיריכב םילהנמ
 םיטדנמל תוקוקז תורבח .םהילאמ ושחרתי םירבדש ןיתמהלו
 תוירחאה תא לטונ ימו תוכמסה ימ ידיב ריהבהל ידכ תואשרַהלו
 ףסונ .("תויטילופ" תויעב דימת תוצצ תודכלתמ ןניא םייתשהשכ)
 ךורא חווטל ןונכתל תורורב תויגטרטסא רסמל םיבייח םה ,ךכל
 .חווט-תורצק קוה-דא תוטלחה לע ךומסל םוקמב ,תועקשהלו
 ,הלודג חוטיב תרבחב רבצנש ןויסנמ וירקיע תא באוש רמאמה
 היגטרטסא המשויו הרצונ הב ,חוטיבל הרבח ןושחל הנכנ התוא
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 4% 467 םע אצוי סטו ם
 0 -ה לש תבה

 הקירמאמ

 ,תמדקתמ תונכית תפש איה 8
 ינקירמאה הנגהה דרשמ י''ע החתופש

 ,(פסס - כ6ןכהזוחוסהו 01 2616056)
 תמא ןמז תוכרעמב שומישל

 .ב/'הרא אבצב תושיגר תומישמל
 ,םיבשחמה תוכרעמ לכ ,בורקה דיתעב

 ,ב''הרא אבצל ל
 סם -ה רובע תוכרעמ יחתפמל 40/3 תוקפסמה 8 - םיבשחמה תורבחמ תחא איה 60010 .וזה הפשב דובעל וכרט

 ,/08 תפשב תובשחוממ תוכרעמ תונקתומ =-15-ה סוטמב ולשכע רבכ ש

 היימדה תכרעמ וישכע רבב .6001 0 תרצותמ !050 תסרג יפ לע תולעופה

 .לנקירמאה סיה ליחב תלעפומ ,30\)! ₪ יייע הקפוסש ,/\08 תפשב ,=-4.)/ש8ד סוטמב הכרדה יכרצל

 תוכרעמ לש הרדיס,ולשכע רבכ 30001 0. יייע תקפוסמ ,תודוקפ 350,000 הליכמש

 .1)600 כ יייע תרצוימ ,/4/08 תפש דומילל תובשחוממ

 1983 ראוניב רבכ ש .600-ס יייע םיכרענ ,/408 תפשב הכרדהל םיסרוק,וישכע רבכ

 ,סלועב .תודיחיה תורבחה ןמ איהו /408 קפסל התלוכי לע הזירכה םסט | ס

 .פס כ-הרובע 408 תוקפסמ רבכש

 ג וו
 [=(61זסוחוו5

 םיבשחמב םישדח סינמז
 ,60 םידוהיה תנידמ 'חר

 46766 הילצרה הישעתה רוזא

 33698 551 סקלט 052-557148 .לט

 ,/\08 תפשב ,וסכסהה|| סט 0185 לש /\18-|! תבשחוממ הכרדה תכרעמ וישכע רבכ

 ןהכרימא =



 יאדול בורק ףקשמ ןושחלב הרקש המ .םיישיא םיבשחמ אשונב

 תא ולטנ רשא תורחא תורבחב ושחרתהש תואצותו תויגטרטסא

 ורצקו ורקימה תכפהמ אשונב תיביסרגא הרוצב ןהידיל המזויה

 ."השעת לאו בש" וטקנש תורבח תמועל תוחלצה

 ןטקה בשחמה
 -שחמב וא) םיבשחמ-ורקימב תורוצאה תויעבה ןהו תויונמדזהה ןה

 -תפתה תא םינחוב ונאשב רתוי תורורב תויהל תוכפוה (םיישיא םיב

 .תונורחאה םינשה 3 ךשמ אשונה תוח

 תא הכותב תמכסמ בשחמ-ורקימ הלימה

 ישיא בשחמ חנומה וליאו היגולונכטה

 תושרל דמועה ילכה תוהמ תא עיבמ

 .ילאודיבידניאה שמתשמה

 וויה םה םלוא ,םתלוכיב םילבגומו םילוז ,םינטק סורקימה ויה הליחת

 אל - םייאמצעו םיישיא ויה םימושייה .ןוימדה תא וספתו עושעש
 רדשל וא ונממ גישהל תנמ לע קחורמ בשחמ םע תרושקת התיה
 .םינותנ וילא
 םיבשחמ םתס אלו ,םייעוצקמ םיבשחמ ןוויבל הנושארה הזוזתה

 הליבחה התיה רשא ,\/19/6416 הנכותה תליבח תומדב האב ,םיישיא
 המשייל ,םיקסע שיא תולקב דומלל היה לוכי התוא הנושארה

 ,תאזמ הרתי .תובכרומ תומישמ התרזעב עצבלו תונווגמ תולטמב
 .הכומנ תולעהו םייתועמשמ ויה תונורתיה
 תוליבח לש ןתחימצ תא הנברד \/וגו6וט"ה לש הלודגה התחלצה

 תוריהמו לדוג ורפוש הנורחאל קר ,םלוא .םייקסע םישומישל הנכות
 סינימ ,סורקימ ןיב םילדבהה ושטשוט הב וזב המר דע הרמוחה
 תא ודבא הדובע תנחתו ףוסמ ,ורקימ םיחנומהו תולודג תוכרעמו
 .םתוהז
 תדייוצמ תכרעמ תולע .512א-ל 256א-מ לדג סורקימב ןורכזה חפנ
 %6,000 ןיב הענ ,תרושקת תלוכיו תספדמ ,ןוטילקת תללוכה ,האולמב

 סורקימ-רפוט גישהל ןתינ 530,000-60,000 לש םובסב .517,000-ל
 תארקנה םיבשחמה תרבח לש הדסיימ ,1ואט 5וח01ג1ז .תויביס 32 ינב
 םיבשחמה יריחמ תוקמטצהל םרת רשא 2א"81-ה תא רצי ומש לע
 תויביט 32 ןב ורקימ עיצמ אוה םויכ .רלוד האממ תוחפל םייתיבה
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 ןטק בשחממ ורקימה ךפה דציכ הארמ הז וק .5600-מ תוחפב

 ."ןטקה לודגה בשחמה" - הנטק הספוקב ןותנה ,דואמ לודג בשחמל

 דחאל ךרע-הווש ,370/א1-ה ,18א1 לש ןורחאה ישיאה הבשחמ

 .הלש רתוי םינטקה קנעה יבשחממ
 םינטק םילבגומ םימושיימ הנכותה הענ ,ליעל רומאה לכמ האצותכ

 .ורקימ בשחמ לש תולעב ,קנע יבשחמב תכמות איה הב הדמעל
 "ודגה תוכרעמה לש רצויה תיבמ תואב תוקוושמה תוליבחה תיברמ
 תובר תואסריג םיעיצמ הצקה שמתשמל הנכות לש םינרציו תול
 .רתוי בחר םוחתב

 וא הרמוחב הצוענ הניא ורקימה הדשב תירקיעה תוחתפתהה ,םלוא
 תא תלטבמה ,תרושקתה תלוכיב תפסותב אלא הנכותה ימושייב
 יבאשמל תושיגנה רסוח :יאמצעה ורקימה לש תוירקיעה תולבגמה
 תואמצע .תולודגה תוכרעמל סורקימה ןיב תמייקה הדרפהו םינותנ
 .תובר 15 תוצובק לע תלבוקמ הניא וז

 לגוסמה ןובנ ףוסמ וניה השעמל ורקימה
 ףוסמכ וא יאמצע בשחמב לועפל
 עדימ באשמל ,קחורמ בשחמל רשוקמה
 .וידחי ולא לב בולישל וא רחא ףוסמל וא
 לעה"תוכרעמב ןה םינומטה םילודגה תונורתיה תא הגיצמ וז הדבוע
 ינותנ לש רגאמלו וחוכל ,ותוריהמל תושיגנ - רמולכ ,סורקימב ןהו

 שומישה לש ותוילכלכו ;ורקימה ךות לא םינותנ תקירפ ;לעה-בשחמ
 תועש 200-ו %0 לש תולעב תחא העש :תיאמצע הנחתכ ורקימב

 540-200 עבות לע-בשחמב םינמז ףותישש דועב ,0 לש 0 ד
0 

 חמל אלו החולשל ומצע ךפוה ,ןובנ ף ,ופדה תקלחמ לש םוס פוה ,ןובנ ףוסמכ ודקפתב ,ורקימה
 ףוסמכ שמשל ,המגודל ה ו בשמה ו ו 06 1[ בשחמ

 :סללט יפוסמכ דחאכ םהינשו ,5א/ (5ץ5זטה5 אטווסזא ה

 בלשל וניה הרמוחה יתבו הנכותה יקפס לש ירקיעה 6 0% ב
 תויעבה בקע ,ךרדה ןיידע הקוחר ,ורקימ יבשחמ םע 5 ה

 תוכרעמו תרושקת ילוקוטורפ ,םינותנ לש תונוש תורוצת
 דופ" הלעפה

 תל שיו דיתעב שחרתי ז ,טורקימ רובע ןונכתהמ קלחכ וננכ יו ךי שחרתי הזכ בולוש ,ןכזיפ לע ףא <

 הלהנהה תבוגת
 :רמא תיאקירמא תועקשה תרבח לש אישנ ןגס
 םינשה 3 ךשמ סורקימ ףלאכ שוכרת הלודג הרבחש תופצל ןתונ"י
 והוז .הלש עוצקמה ישנא תיסולכואמ םיוסמ חלפ רובע תואבה
 לש לע-יבשחמ ינש תורחא םילימב וא ,רלוד ןוילימ 5 לש העקשה
 דוביע תקלחמ םאש ענכושמ ינא .םויה לש קושה יריחמב א[
 השקבה ןחבית ,הרמוח רובע רלוד ןוילימ 5 שקבת םינותנה
 תדוקנמ ?םינוש תויהל םיכירצ סורקימה םאה .הבורמ תונקדקדב
 באכל האוושהב תינשמ היעב הניה תולע ,םינותנ דוביע לש טבמ
 תנמ לע םייאמצע םידבעמ תואמ לש םלוהינב ךורכה שארה
 -ירב םינותנב תומוד תולטמ עצבל םילגוסמ ויהי םלוכש חיטבהל
 ."האוושה
 היעבמ ותיצחמו לוהינ תיעבמ ויצח בכרומ בולישהש קיסה אוה
 תינכט
 ןיא התוא ,חווטדתכורא תובייחתהב ךורכ היצרגטניאה ךילהת"
 ."ןרצי תחטבה יפל וא ףדמ רצומכ שוכרל

 לש רחאה הדיצב םידקמתמ םירחא םיבר .םירסח אל ולאכ םיטוטיצ
 ןוירפב הילעמ םיעבונה 10%-20% םתואב :תלעות-תולעה תאוושמ
 רקחמ .תיטמוטוא הלועפ עצבל וא ךומתל ודיקפתש ורקימ סנכומשב

 60% טעמכ עיקשהל יאדכש אצמו בשיח 11סחטץש6|ו"ב עצובש
 10% לש הילע גישהל תנמ לע בשחמב הכימתב םדא לש ורכשמ

 רשוכ לש םיחנומב %20,000 תוצקהל הווש ,תורחא םילימב .ןוירפב

 גישהל םיחילצמ איה וא אוה םא %35,000 רכתשמה דבועל בושיח

 תורבחש אילפמ הז ןיא .הירופ הדובע לש םויב תפסונ תחא העש

 םא ףא %3,000 לש תולעב םייאמצע סורקימ שוכרל תורהממ תובר

 לש תינכתב םשמתשהב םויב העשה תיצחמ קר םיכסוח םיקסעומה
 .תיאדכ הקסיע יהוז .ינורטקלא ןוילג
 תורבח 42-ב הצק ישמתשמ ןיב ךרענש רקס לש אצוי לעופ ,ו גצומ

 תודוא םינוידה לש ינרפוזיכסה יפואה תא םכסמ ,תולודג תויטירב

 תוקלחמ ילהנמ לש הבישחה ךרד לע םמתוח תא םיעיבטמה ,סורקימ

 .187ה
 -סחו לע-תכרעמב םייולת-יתלב םתויהב ןומט סורקימה לש םנורתי

 ןורתי לעה"בשחמל ;זכורמ עדימל תשגל םתלוכי-יאב ץוענ םנור

 תלוכי רסוחו תואמצע - ורקימה ןורתי םע תורישי שגנתמה בולישה

 .תושק תוטלחה רפסמ עצבל תבייח הלהנהה .האלה ךכו ,בוליש

 .תיארנ איהש יפכ הלק הניא יאדוב סורקימה לש םתפישח

 רחא הרבחב .1 גצומב תוזמורמה תומלידל םירע דימת אל םילהנמ
 -שחמב העקשה לש ,יסחיהו טלחומה ,תומלוסה םיכרעומ אל ,הרבח

 דמוע הלודג תינרצי הרבח לש תחא הביטחב ,המגודל .םיישיא םיב
 ועדי םילהנמה .5 ןוילימ 25 לע םינותנה דוביע תקלחמ לש הביצקת

 וכירעה אל םה םלוא ,הרבחב םיישיאה םיבשחמה לש םייוביר לע
 םייקשו 5 ןוילימ 14-ב ומכתסי ולא תונטק תודדוב תואצוהש הנוכנ

 דצוה ןיבו תורקובמ יתלבה הצקה שמתשמ תואצוה ןיב רורב רשק

 םירע ויה אל םה .הקלחמה ביצקתמ 1985-ב וגרחש לועפתה תוא
 הלפכמה טקפא תא הארמה ,2 גצומב תוגצוימה תויומסה תויולעל
 בשחמכ ,הנשיה ךרדב לצונמה ורקימ ןיב 4-ל בורק לע דמועה

 תונוכמל ורשקתהב הדובע תנחתכ ודוקפת ןיבל ,יאמצע ינחלוש

 .תורחא
 תאו רלוד ןויליממ ו4 רפסמה תא םיריכבה םילהנמה וארשכ

 י"ע ביגהל ולכוי אלש ושח ,ונממ תרזגנה תיריתעה היצלופרטסקאה

 -ורש םייטרפה םישמתשמהו תויקסעה תודיחיה לכ :הרוגחה קודיה

 תאז ."םתעקשה"מ תוניוצמ תואצות םיקיפמ םהש ושיגרה ונייא
 -ידמה תטלחה ,התע דע .תולעה לש "תיארנ"ה האצותה קר ןבומכ

 תיזכרמ שכר תיצקנופ םיקהל התיה הרבחה העבקש הדיחיה תוינ
 .תושיכרה לכ תא רשאל תבייח היהת רשא
 םיבשחמב הרוק המ םיספות םילהנמשכ ידמל הצופנ הבוגת יהוז
 ,ךשמהב הארנש יפכ ,םלוא ,תויולע תרקב תפסונ ,םנמוא .םיישיאה
 .חותיפלו הלהנהל תורושק תויתימאה תויעבה
 טבמ תדוקנמ ישיאה בשחמה תא האור הניא הריכבה הלהנהה םא

 שי עוגר לכה םא .קרוח והשמ יזא ,ןוגראב "היעב + תונמרזה" לש

 לש בחר ןווגמ תולודג תורבחב םיאור ונא .הרעס דימ אובתש תופצל

 + הרהבהב הלכו הבוגת + תועדומ ךרד תועדומ רסוחב לחה ,הנבה

 .ולא ןיבמ הנורחאב דקמתי הז רמאמ ךשמה .הלועפ

 ןושחל חוטיבה תרבח לש הרקמה
 םתחכ תשמשמו םלועב תולודגה חוטיבה תורבחמ תחא הניה ןושחל
 עדימה תוכרעמ תביטח הגיצה ,תונורחאה םינשה 5 ךשמ .יזכרמ

 -כרמה התיעב .תוכרעמ חותיפב םישדוח 15 לש העקשה רזחה הלש

 תורבחה תיברמבכ .תושדח תוכרעמל שוקיבה תמר תילע התיה תיז

 ןמוימה םדאה חוכ תא ₪ץ-הו 15-ה תוקלחמ תורסח ,תולודגה

 לטנ תתחפה י"ע וז היעב ןורתפב ועייס םיישיא םיבשחמ .יעוצקמה

 ורצי רשא ,הצקה ישמתשמ יפתכל ותרבעהו 18-ה תקלחממ הדובעה

 .םיימוקמה םהימושי תא םמצע רובע

 הצקה שמתשמל בושחימה רשוב תניחבמ לע-יבשחמו סורקימ לש תוערגמו תונורתי .1

 לעה"בשחמ תשיג ורקימה תשיג תונורתי

 הרבחה ינותנל תושיגנ הכומנ תולע

 םיריהמ חותיפו הנקתה
 רתויב

 םיבוט יבושיח חובו ןוסחא

 םינותנ תרקב

 י"ע ההובג תוליבק
 דויצב שומיש תלוכי שמתשמה

 תומייק תותשרבו

 ףדמ תוליבח תונימז
 תורחא תוכרעמ םע בוליש (\/ואו64ג86 המגודל)

 תרושקת לאיצנטופ תושימג

 תודיינ

 לע-בשחמב תולת יא

 וב ךורכה ןוכיסבו

 לעה-בשחמ תשיג ורקימה תשיג תוערגמ

 ההובג תולע הרקבבו םואיתב רסוח

 בולע הבוגת ןמז  םיצמאמ לש הלופכ העקשה

 ךורא הנתמה ןמזו יטיא חותיפ | תרבעהו תומיאת ,תרושקת

 םידורר םינותנ
 ,שומישה תרקבב םיישק

 ןונכת תלוכיל םימרוגה = בושיח תלוכיו ןוסחא רשוכ
 תלבגומ םילבגומ

 בשחמב הלקתל תועיגפ סינותנל תושיגנ יא
 יזכרמה

 ךומנ החימצ לאיצנטופ
 םינוונמ הנכות ירצומ

 הכימתב םיישק
 םינקתהל הכומנ תושיגנ

 הצקה שמתשמב הכימתה
 הרקי

 דויצ יוביר

 הנכות תופיצרו הקוזחת
 הצקה שמתשמל
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 7 םינוגראה תיברמב תאז ושעש יפכ ,ןושחלל ורדח םיישיא םיבשחמ

 תא וריזחה םהו חותינו בוצקתל ולצונ םה .ינויסנו ירקמ ןפואב

 םכותב םירבוצ םהש רורב היה .םישדוח רפסמ ךות םהב העקשהה

 תוכרעמ םע םבלשל התסינ ןושחלשכ םלוא ,םוצע יקסע לאיצנטופ

 תויעב .המ תושעל ךירצ ימ ללכו ללכ רורב היה אל ,תומייקה עדימה

 .תוינוגרא אלא תוינכט ויה אל חתפמה

 תוינידמה תרהצה
 -ידמה תרהצהב תחנומ םיישיא םיבשחמ תיגטרטסא לכ לש התשירע

 דיקפת הרידגמו המ השוע ימ לש תויגוסה תא הריהבמ איה .תוינ
 םעפ אל םרוג הובגמ תוינידמ רדעיה .םישמתשמל ןהו 18-ל ןה ליעפ
 םיצילממ ונא .קוחרה חווטל תונורתיה ריחמב רצקה חווטב םיחוורל
 גורחל הילע ,תוינכתב אלו ,תוינידמ תיוותהב ליחתהל הרבח לבל
 -בהל ךרוצב הצוענ חתפמה תדוקנ .אדירג הרמוח יטנמלא תרדגהמ
 .תופתתשמה תוצובקה לכל םיצירמת רוצילו תוירחא ימוחת ריה
 ךירצ "?םיישיאה םיבשחמה םוחתב וניתוינכת ןהמ" :לואשל םוקמב

 ."ונלש תוינידמה תרהצה תא יל וארה" :שורדל ריבבה להנמה
 ,תוינידמה תרהצה חותיפ - היגטרטסא תריציב ןושארה בלשה והז
 הלהנהה .ודכולי םינוש םיסרטניאש ךכ םינונגנמו םידיקפת דסמל ידכ
 לש התקפהל תיארחאה ,18-ה תקלחמב םואית תיצקנופ התצקה

 -שמל תונימזה ,הנכותה תוליבחו הרמוחה םוחתב תרשואמ המישר
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 היה הדיקפתש הצובק המקוה ןכ ("הנכותה חווטי

 לש הנכותו הרמוח לש תונוש תופולח תכרעהב םישמתשמל עייסל

 םיבשחמ"ורקימב הכרדה תינכת לש השוביגב לחוה 0 .

 ו שי תירפס ה -מתשמ םג תרשל תלגוסמ אהת רשא תיקסע םימושר 8

 אופרה תוכרעמ ןיב תכוותמכ השמיש 1%-ה תצובק טרחה שש

 .םיבשחמ"ורקימה ישמתשמ ןיבל תומייקה

 ) הצקה שמת

 - םירלודב ,הדובע תנחת לש תיתימאה התולע .2 גצומ

 100 ישיאבשחמ +  תוארנ תויולע

 2000 חישק טילקת *

 ון,ס0ס0 הנכות +

 מ תספדמ *
000 

 200 תימוקמ תשרל רוביח + תויולע

 טילקת ,המגודל) ףתושמ יפקיה דויצב שומיש | א תויומס

 5,000 (יזכרמ ןורכז

 תרושקת) םיפתושמ תרושקת תורוניצ <

 2000 (םיכורא םיקחרמל

 תוכרעמבו םיילוהינ םינותנ ירסמב ףותיש +
 2000 הנכות

 2000 לעה-בשחמב ףותיש +

 1000 (הכימת ,המגודל) תורחא תויולע *
100 

 20 םירלודב ,כ"הס

 44 תיארנה תולעל תויולעה ךס סחי

 0-31 תיארנה תולעל תושיגנהו תרושקתה תויולע סחי

 19 תיארנה תולעל לעה"בשחמ תרמוחו תנכות סחי

 תנמ לע ,בוט ןויסנ לע תססובמה "הקוח" ןושחל הדסי אבה בלשב
 המישרמ הנכותו הרמוח יטירפב רוחבל םישמתשמה תא רדועל
 תכרעהב 18-ה ישנא לש תינכטה םתויחמומ לע ססבתהלו תצלמומ
 המישרב ועיפוה אלש הנכותו הרמוח יטירפ לש םושייהו שומישה
 הקוזחתהו תונכתה לטנמ ענמיהל וענכוש םישמתשמה .תצלמומה
 ,ןכ-לע-רתי .תולבוקמ תופשב הדובעו תוצלמומ תוליבח תשיכר י"ע
 וקיפיש ילכלכה ךרעה לש תומיכה תלוכי רבדב ולאשנ םישמתשמה
 תא לבקל תנמ לע ,תיביטקייבוס אהת םתכרעהש תורמל ,םמושיימ
 ןובשח לע תויולעה לכ תא בצקתלו םתלהנהמ השיכרל רושיאה
 .םתקלחמ
 הרבחה השרד ,םירורב תוירחא ימוחת רידגהל ידכ ,ףוסבל
 םייוסח הנכותו הרמוח ,עדימ לע ורמשיש בייחתהל םישמתשמהמ
 השרוה אל שמתשמ ףא .תיקוחו תיאנובשח תרוקיבל םינותנ ויהי ןכו
 החכוה םא .תקחורמ הנחתב רמשנ וא רצונש םינותנ דסמ ןכרעל
 תינכימ הקלחמ לש העוציבל התנפוה איה ,וזכ הלועפ לש התקדצה
 .15 תמגוד ,ןוגראב
 תוכרעמל עוצקמה ישנאו םילהנמה לש םהיכרצל ביגהל העבתנ וז
 הלטוה םישמתשמה לע םלוא .הימונוטואל םתשירדלו תוימוקמ
 ןוגראב םינותנה לש ןובנ לוצינ ,בוטה ןויסנה "תקוח" לש התקוזחת
 18"ב ולתש תויפיצה .תחפ הדובעה סמועש ךכ ,םיבאשמ תקולחו
 , מ תמאתהבו הלש תית "כרעמה תויחמומב ,םיינכטה הירושיבב שמתשהל התלוכיב ודקומ
 יטיכרא םע תבלתשמה
 סאה
 ןיסנ

 .הרבחב תוכרעמה תרוטק ב
 ,תויתבוגת :הרקבל תונשדחה ןיב תנזאמ ןושחל הטקנש היג 4
 .תוכיא תרוקיבו לוהינ ,תוינעוצקמ םע דחי תושימגו ]

 הינומרה רצוויתש ךכ םישמתשמה תוכרע

 היגטרטסא חותיפ |

 םהב םייזכרמה םיחטשה ויה תוכרעמה חותיפ םוחתו הנכותה םוחת
 תינייפוא הדובע תרגסמ הארמ 5 גצומ .הכימתו םואית ושרדנ
 -ובגו םיכומנ הצק ישמתשמל תוצלמומ תוליבח ןיב הריחב עוציבל
 .םיה
 ,תומדקתמו תוטושפ תוליבח תללוכ וז המגודב תצלמומה הנכותה
 לש ןותנ גוס רובע תויצפוא לש בחר ןווגמ םישמתשמל תוקפסמה
 ותרטמ .היגטרטסאה חותיפל סיסבה תא הוויה הז ןווגמ .םושיי
 םישנא ,םתרזעב רשא םיבוט םילכ לש תשק קפסל הניה תירקיעה
 ןהו תונטק תוכרעמ ןה חתפל ולכוי ,בטיה םושייה תוהמ תא םיניבמה
 .תולודג תוכרעמ
 רשפאל הדעונ םימדקתמו םיכומנ הצק ישמתשמל םילכ תקפסא
 יאדוב איה וא אוה .הצקה ישמתשמל םיצירמת קפסל םאתמל
 הרוה ,הטושפו הריהמ חותינ תכרעמ ךנוצרב םא ,טבה" :םירמוא
 .א-ב שומיש ךות םירפסמ סיפדהלו עובשב העש תוצקהל ךתריכזמל
 תושעל לכות .א-מ רתוי קזחה צ-ב שמתשהל הצרת ,רתוי רחואמ
 .רתוי םיבכרומ תו"חוד רוציל הצרתש יאדול בורק םלוא , םע תאז
 ."8 תא הסנ
 ,רמולכ ;ורקימ ימושייל סופיט-יבא ןושחלב וחתופ ,ךכ לע ףסונ
 דומילל סיסב רצונו תּונְבְתִיִי תניחבל הריהמ תינושאר הסרג הקפוה
 חפונמ טקייורפל סופיינ-באה ךפוה ,ידמל תובורק םיתיעל .הכרעהו
 .הליחתב רבכ ותוא ומחת אלש םושמ ,ומצע ינפב

 םידעצה תא הללכ ,סופיט יבא רובע ,ןושחלב בוטה ןויסינה תקוח
 :םיאבה
 -מתשמה םע תונויאר ללוכו הדובע ימי ינשל לבגומ - ינושאר חותינ
 תּונְבֶתִיי רקחל תויצפואו םושייה לש יללכ רואית קפסמ ןכ"ומכ .םיש
 .םיינכט םיטקפסאלו
 היצקנופ תללוכה תינושאר הגוצתל הסרג - ןושאר בלשמ סופיטדבא
 .םימי 5-ל לבגומ תונכתה ןמז ;םייתש וא תחא תירקיע
 ותלוכי תא ןיגפמו תופסונ תויצקנופ אלממ - ינש בלשמ סופוט בא
 10 לש תונכת ץמאמ שרוד ;רתוי ךוראה חווטב תושירדב דדומתהל
 .םימי
 .הקוזחת ילהונ תעיבקו דועית ,שמתשמה תכרדה ללוכ - אלמ םושי

 תיקסע הקדצה

 םיחטשה תא תוהזל היה ןושחל לש היגטרטסאה תינבב ינשה בלשה
 תויקסע תויעב רתאלו םיבשחמ-ורקימ תרדחהל םינימזה םיפידעה
 -ובקתב וריכה םילהנמש דועב .הובג יקסע ךרע תוחיכומה תוידוחי
 .רתוי תיתטיש תיקסע הקדצהל וקקזנ םה ,םיילאיצנטופה םיל

 המיאתמה הנכותה תריחב .3 גצומ

 םושייה חטש וא הלטמ

 דומילו שומישב הלק

 תלבגומ הנכות תליבח

 תוידימ ןניה עדימה תיגולונכט תויולע
 - הקוחר תלעותה םלוא ,תוישחומו
 .תיתוכיא דימתו - תיטתופיה םיתיעלו

 דחוימב השק תילכלכ הקדצהל הטיש תעיבקו יקסעה ךרעה תרדגה
 (תרושקתו חותינ ,ןונכת) תיעוצקמ הכימת תשרדנ םהב םימושיב
 םושיישכ .יטמוטואל יתודיקפ ךילהת םיכפוהה םימושיב אקווד ואלו
 יסנניפה ןנכתמל רשפאמ ,רמאנ ,אלא ,תולעב רישי ןוכסח בינמ וניא
 המ ;המיאתמ-יתלב תיקסע הקדצה לכ אהת ,תופסונ תופולח ןוחבל
 .םיילכלכה טופישה יחנומ תא רסח יתוכיא חותינש דוע
 תיגולונכטב וז תיללכ היעב לש דחוימ הרקמ םניה םיישיא םיבשחמ
 הצורמ שמתשמהו הכומנ תולעה םאש ןועטל ינויגה .עדימה
 ןתינ אלש תורמל ,םיישחומו םייתימא תונורתיה יזא תואצותהמ
 /תולע יבושיחל םישמתשמה לש םתפפכה ,תאזמ הריתי .םתמכל
 .הז ןועיט וק התחד ןושחל .תונשדח אכדמ םייתוכאלמ תלעות
 הטילחה ,וזכ העקשהמ תחמוצה תלעותה תא דודמל השקש תורמל
 םושייה ןמזב םהירחא בוקעלו הלחתהב רבכ םתוהזל הלהנהה
 .בשחמ"ורקימה לע הדובעבו
 ןתינ .המידק דעצ תווהל לוכי םיילאיצנטופ תונורתי לש טושפ םושיר
 .םייסחי םיכרעב עצובי טופישהו םגרדל ךכ-רחא

 החתיפו הדרימל ךילהת לאב תלעותה חותינל סחיתהל הרחב ןושחל
 ךרע ילעב םימושייה יוהיזב הליחתמה תיללכ הקרצהל הטיש
 ולאכ םיחותינ ושקיב הרבחה לש הילהנמ .רורבו הובג ילאיצנטופ
 בקע ,םקפסל תלגוסמ התיה אל 15-ה תקלחמ םלוא רבעב רבכ
 תווצ התושרב היה אלש וא ,לעה-בשחמ תומדב רקיה ןורתפה
 היה שמתשמהו יקסע הרקמ םעפה םלומ דמע ולא םימושייב .חותיפ
 םימושייה לש םהיתונורתיש םיחוטב תויהל ולכי םילהנמה .בהלנ
 םילהנמה ןהו םישמתשמה ןה ,רמולכ ;"םמצע תא וקידצי" םיפידעה
 תוחוד תריציו תריינה תדובע ףקיה תנטקה ,ןמזב ןוכסחלש ומיכסה
 .קיודמב ותמכל ןתינ אלש יפ לע ףא ,רדגומ ילכלכ ךרע שי םישדח
 העקשהה תשקב להונ ךרד שכרל העצה לכ הרבע ,הליחתכלמ רבכ
 ,תונורתי ,תויולע ללוכה דחא דומע ןב ספוט - ןושחלב םייק היהש
 םתחיהל ךירצ היה רשא ,החדית השקבהש הרקמל תואצותו תופולח
 הצקה ישמתשמל קפסמ אל השקבה להונ .15 תקלחמו שמתשמה י"ע
 יטופיש ךרע תתל םתוא דדועמ וא תונורתי לש תטלחומ המישר

 תמדקתמ הנכות תליבח

 רתוי םילודג וא םיכבוסמ םיכרצב לופיטל תדעוימ *

 תחכומ = םיכרצל תוריהמב המצע המיאתמ

* 

 הכומנ התולע *
* 

 תובכרומו תולע ,ףיקשתב תלבגומ *
 ₪ בוצקית
 לע להונמ םינותנה דסמ) תוחוד תריצי וא םיצבק םושיר
 (ישיא בשחמ
 לעה-בשחממ עדימ תפילש
 יסנניפ לדומ
 יוזיח
 הקיטסיטטס
 הלהנה ינפב תוגצה
 ס < א - 00 תוריכזמ י"ע אלש שומישל םילילמת דוביע

 בטיה תדעותמ *

 .תצלמומ המישרמ וחקלנש תויטתופיה תוליבח תונמסמ תויתואה *
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 תרושקת" וא "?היווש המ - רתוי הריהמ הבוגת" :ןוגכ תולאשל

 ספוט תא םילשהל תנמ לעש ךכ "?הבירעהל המכב - רתוי הליעי

 תונורתי תקפה יחותינ לע ססובמה בקעמ ןולאש ןנכות ,השירדה

 .ןושחלב תוטלחהה תלבק תכרעמ תכימתמו םיישעמ םימושיימ

 :תוקלחמ עשתל תונורתיה תא גווסמ ןולאשה
 .הדובעב ןוכסח 1
 .תויולע תעינמ 2
 .ןמז ךרואל העקשהה רזחה 3
 .תוטלחהה תלבק ךילהת רופיש 4
 .םירפושמ םיתוריש 5
 .תויתורחת 6
 .הדובעה ייח תוכיא 7
 .בבס 8
 .תונוש 9

 עבות אוהו "םיחישק" תמועל "םיכר" תונורתיב ןד ןולאשה

 ןולאשה ףוסב .ישעמ ךרע וא יקסע ןורתי לכ תכרעה םישמתשמהמ

 םינכומ םה המכ - תכרעמה לש היווש המ םישמתשמה םילאשנ

 1%-ב םירבחה דחא ןייארמ םושייה רחאל שדוחכ .התרומת םלשל

 חותינל רשקב תיפוסה םתעד עיבהל םישקבתמה ,םישמתשמה תא

 "מתשמה .העשב תחקולה לקשמ-תדבכ הכרעה יהוז .יקסעה ךרעה

 :ןלהלדב ,תונורתיה תא ללכ ךרדב םימקממ םיש

 .תויולע תתחפה וא םינמזה ףותיש תנטקה

 .תוחודבו חותינב הובג קוידו רפושמ רוזחמ

 .ףסונ םדא-חוכ סויגב ךרוצ אלל ןמזב ןוכסח

 .רתוי בוטו קימעמ חותינמ םיעבונה םירפושמ םינותנ

 .חוקלל תורישה יחנומב דחוימב ,תיתורחתה תימדתה תקמעה

 ,םושייה רחאלש הזל ףסונ ,םושי-םורט לש בלשל םג בחרוה ןולאשה
 לוצינל תושדח םיכרד ואצמ םה ,ןויסנו ןוחטב םישמתשמה ושכרשכ
 ילהנמ םלוא תיביטטנט תויהל הלולע הנושארה םתכרעה .תכרעמה
 "אל תעייסמ תטלחומ המישרש םושמ שורד רבדהש ורבס ןושחל
 .תינבומ הרוצב יקסעה ךרעה אשונ לכב רהרהל םישנ

 הלגד לע הטרח תוינידמה תרהצה

 םוחתב הניה תילכלכה הקדצהה
 שמתשמה לש ותוירחא
 תוכמס ןיא 5-ל וליאו ןומימ תורוקמ רחא שפחל בייח שמתשמה
 העצה לע וטו ליטהל

 לבקל םילגוסמ םיקסע ישנא קר
 יווש לעב אשונב תויקסע תוטלחה
 וקסע
 םה ;התיא ומיכסי אל ?-ה תוקלחמ ילהנממ םיברש הצלמה וז)
 םירובט םה םלוא םיישיאה םיבשחמב שומישה תא דדועל םינינועמ
 .(הנורחאה הלימה הרומש םהלש
 םיבשחמה לש תילכלכה הקדצהה אשונ םע תומיעל עיגהל םוקמב
 דבוע לכל רשאל שי הב רשא הפולח טוקנל ןתונ ,ותומלשב םיישיאה
 ומצעל שוכרל ,םימייוסמ םידיקפת עצבמה וא ,םיוסמ גרד לעמ
 .ןופלטה רישכמ בצומ ונחלוש לעש יפכ קוידב הדובע תנחת

 תרוכשמל סחיב םויב ורקימ לש ותולע
 רישכמ לש ותולעב אוה תישדוח
 תרוכשמל םישימחה תונשב ןופלטה
 תוידיתעה תומגמהו .זא תישדוח
 .םיריחמה תחינצ ךשמה לע תועיבצמ

 ךכ םא ,ןופלט רישכמ תנקתה קירצהל שקבתמ אל דחא ףא םויב

 רוחבל ,וז תוינידמ דסמל תולוכי תורבח ?סורקימ קידצהל עודמ

 "תדר"לו םיאתמ יטרדנטס דויצב
 .אשונהמ

 שוכרל וצלאנ אל תורבחה .וז היגולנאב תויעב רפסמ תומייק ,םלוא

ינפ לע םהלש ןופלטה ירישבמ לכ תא
 םה םויכ .םינש 3-5 לש הפוקת 

 ומכ םירצומב תועקשה םינחוב םהשכ םיקדקודמ םיחותינ םיעצבמ

 ןופלטה תולעש ךכ .םיווק תריכח וא תללכושמ םינופלט תיזכרמ

 .הצקה רישכמ תולע קר הניא

 ךוראה חווטב

 ילהנמ ורעיש הלחתהב רבב

 יישיאה םיבשחמה לש ךורא

 חווטל דעיהש ,הב 15-ה יחתפמו ןושחל
 "ללכה בושיחה יבאשמל םרשקל וניה ם

 תונחת הפוצ רתוי ךוראה חווטל יקסעה ףועמה .ןוגראב םימייקה םיי

 הרבחב םינותנה ירגאמל תושיגנ תולעב ,םיתוריש-תובר הדובע

 דעי .םינווקמ םיתוריש וא םירצומכ ידיתעה דרשמב םתובלתשהלו

 תלבק ךילהת חותיפל ,הצקה שמתשמ לצא בושחמל ליבומ הז

 ךרד וננובתהב .דויצל ויתושירד לודיגל ןבומכו ולצא תוטלחה

 ךוניחל םינונגנמ ,םיזרזכ םיישיאה םיבשחמה םיארנ ,ולא םייפקשמ

 .הדובעה תונחת ךרד ולוכ ןוגראה

 םיבשחמ"ורקימה םוחתב תוינידמ תרהצה
 םיבשחמ-ורקימב ןומטה םוצעה לאיצנטופב הריכמ ןושחל

 תא ריבגהלו תויולע תיחפהל ,ןוירפה תא רפשל םתלוכיבו
 ,תוליעי-רסוחו ,זובזב ,תויוליפכ עונמל ידכ .תויתורחתה
 שדח המצוע-בר ילכמ תלעותה ברימ תא קיפהל תנמ לעו

 םידעיה תא עדימ תוכרעמ אשונב יוגיהה תדעו העבק ,הז
 :םיאבה
1 
 "ורקימ לש תילכלכ ליעיה םושייה תא םורתלו םדקל
 לש םייקסעהו םיילועפתה הילהונ רופיש םשל םיבשחמ
 .היתוחוקל תחוור ןעמלו הרבחה

2 

 חטבומ םהב םיחטשל בשחמ"ורקימה תיגולונכט תא םשייל
 .ריהמו הובג העקשה רזחה

3 
 -ורקימ ןיב ךוכיחה תא לטבלו הלועפה ףותיש תא ץיאהל
 שומיש י"ע םימייקה םינותנה דוביע תביבס ןיבל םיבשחמ
 .םושיי-רחא"םושיי סיסב לע הזה קזחה ילכב

4 

 ןתינ ןהב ,םישמתשמה ןיב תויקסע תויונמדזה רותיא רדועל
 .תידיימו הליעי הרוצב םיבשחמ-ורקימ לצנל

 : ןושחל ,ולא םידעי גישהל תנמ לע

1 
 םשל עדימה תוכרעמ תקלחמ ךותב םואית תיצקנופ ממה
 .םיישיא םיבשחמב שומישה לע הרקב אלו הכימת

2 
 .חותיפל הנכותו הרמוח רוחב ידכ ,רבצנש בוטה ןויסנה לע תססובמה "הקוח" 1

3 

 ודה תומיאת תחטבה םש ל 8 ל םירורב תוירחא ימוחת עבו בקת

 הנבמה ןונכת
 ,םיימוקמו םיישיא תונורתי בינמ יאמצע ורקימ תועצמאב בושיח

 םיבאשמה לש וידחי םרושיק לע תכמסנ תינוגראה תוליעיה םלוא
 ךכ ןונכתה תוירחא תלטומ הרבח לע .הרבחה יבאשמו םיישיאה
 תישארה הביסה יהוז .תונוכמה ןיב בוליש לבקתי ךוראה חווטבש
 תכפהמל דגנתהל אלו הלועפ ףתשל םיכירצ 15 תווצב םירבח עודמ
 -תהלו םישמתשמה רובע ידיתעה ךרעמה תא חתפל םהילע :ורקימה

 .וידחי םיאלטה תריזשב דקמ
 ,הרמוחמ בכרומ ,םיישיאה םיבשחמה םיצבושמ וב ,ינכטה הנבמה
 ,ריע ןונכת וניה בשחמל ליבקמה - תרושקת יביכרו םינותנ ,הנכות
 םינתינה ,הקפסא יתורישו םישיבכ יכרעמ ,תונוכשל הדרפה ללוכה

 .םייפיצפס םיעגמו דויצ ,םימייוסמ םילהונ ךרד קר לוצינל
 םימייק .יללכה הנבמה תא הנוב ןיידע ,תורחא תורבחכ ,ןושחל
 ומכ םיאשונב בטיה תרדגומ היגטרטסא ןיידע ןיא הרבחל :םירעפ
 יקרועבו םימאות-אל םיבשחמ רפסמב תשמתשמ איהו ,םינותנ לוהינ
 היגטרטסא קיודמב רידגהל ןיידע םדקומ .םידיחא אל תרושקת
 תויעב עונמל ידכ ךכ לע הדמע ןושחל םלוא ,בולישל תטרופמ
 ויהי הנכות תליבח וא שכרנה ישיא בשחמ לכש ,וצוציש תוידיתע
 הישעתה ינקתל ומיאתישו תובוט תרושקת תונוכתב םידייוצמ
 לש ןתשיכר תייחרל תוינידמה המרג םירקמ רפסמב .םיירקיעה
 תויביטקרטא ויהש םושמ הנושארה הרושהמ תומדקתמ תוכרעמ
 ולוכ גראמב דיתעב ןבוליש וליאו רצק חווטל תויאמצע תוכרעמב
 .דספהב אצוי היה
 םוחתב קר אלו ,םייזכרמ רתויו רתוי םיכפוה היצרגטניאה יאשונשב
 בושיח תוללוכה תויגוסב ףא אלא םיישיא םיבשחמ אשונב םינוידה
 תקלחמ תבייח ,תרושקתו תידרשמ היגולונכט ,הצקה שמתשמ רתאב
 ,רמולכ - התוללכב תכרעמה הנבמ לש הרורב הנומת גיצהל 18-ה
 -פוסמה םיתורישה ןווגמ ,ןתלוכי ,הלועפה תוביבסו תונוכמה חווט
 תתל םיבייח םיריכב םילהנמ .רחא דויצל רבחתהל ןהירושיכו םיק
 .תוינכת אלו ,הרוטקטיכרא לש םיחנומב 15-ה תיגטרטסא לע םתעד
 גציימ ,תוינידמה תרהצהב גצומה ,םאתמה לש בושחה ודיקפת
 ןפואב .םינותנה דוביע םוחתב עוצקמה ישנא רובע הלק אל המגמ
 תיקסעה המירזהמ תרדובמ ןוגראב םינותנה דוביע תקלחמ ,יללכ
 לש תימדת םהילהנמלו תוכרעמ יחתנמ ,םיתנכתמל .תיתרגשה

 -מתשמל םיסחיתמ םניא ,קסעב םינינועמ םניא רשא "םיינכט" םישנא
 .םהלשמ תינוגרא תוברת םהל שיו םיש

 רעפה רושיג
 לש תואר תדוקנמ רתוי םיבשחמב ןנובתהל תעכ םיכירצ 2? ישנא
 ךילהתב דחא םרוג קר םיווהמ םיישיא םיבשחמ .םישמתשמו שומיש
 לכ ךותלו הדובעה ירזגמ לכ ךותל בושחימה לש ץאומה גוזימה
 -לכה" לע תססובמ בושחימה לש תחלצומ הרדחה .הרבחב םיגרדה
 לכב םירוב םלוא תינכט הניחבמ םעוצקמב םיאיקבה םישנא - "הא
 תיטבהל הניה 15-ה תמישמ .ךפיהה וא םייקסעה םימושייל רושקה
 .ףעוז טבמ אלל תוחפל זא ,ךויחב אל םא ,תוריש
 םיצמאמ רתויו רתוי העיקשמ ,תובר תולודג תורבח תמגודכ ,ןושחל
 זכרמ הקיזחמ איה .הז יתוברת רעפ לע רשגל ידכ םואיתבו תורישב
 ישמתשמ לש םתורישל הלוכ תדעוימה הכימת תצובקו בשחמ ,עדימ
 .ריהמ תוריש םינוקה םילבקמ הב "ץועי-תונח" טלחהב יהוז ;הצקה
 .תינכט הכימתו הארוה ,ץועי ,םילכ קפסמ זכרמה
 זכרמ לש ןיעל תטלוב החולש הוויה םיישיא םיבשחמל זכרמה
 .אוצמל השק םייאלכ ירוצי ;הלק המישמ היה אל ושויא .עדימה
 תא קמועל וניבה אל ןושחל לש םיינכטה םישנאהמ םיבר ,ךכמ בושח

 תוליבח ברעמ רשא ,ישיא בשחמב שומישה לש שדחה ןונגסה
 טרפמ תושרוד תוינרמש חותיפ תוטיש .בחר הדימ הנקב הנכות

 םיישיא םיבשחמ ימושיי .תונבומ תוטיש לע תוכמסנ ןהו ילאנויצקנופ
 ןויסנהו דומילה םימתרנ ןהב ,ןונכתל תויביטפדא תושיג לע םינעשנ
 וניבהל בייח םושייה עצַבַמ .תונוכמב שומישהמ האצותכ םירבצנה
 ךילהת תויהל לולע הז .שמתשמה םע רתוי בוט דובעל תנמ לע
 ריבסמ הזו םיבשחמ לע תיטרקונכט השיג ילעב םישנאל לכסתמ
 םיבשחמה לש םתרדחהל ןיידע םידגנתמ ₪? ילהנמ רפסמ עודמ
 .םיישיאה

 םיתוריש ןוגרא תונבל וניה 15 לש רתויב םילודגה םירגתאה רחא
 תשייאמ 15 ,ןושחלב .היפוסוליפו הדובע תוטיש ,םירושיכ לש ןבומב
 יפוא ילעב םיסנכב ףתתשמ 15-ה תווצ .םיישיא םיבשחמל זכרמה תא
 15-ל ורבעוה ,תינכט אל ךא ,תיקסע השיג ילעב םישנאו ,שגדומ יקסע
 .םייאלכ ישנא תריציל שדח רוקמכ
 יפ-לע-ףא .םיצמאמ שרודו ךשמנ שדח יעוצקמ חוכ לש ותיינב
 ,ישיאה בשחמה תיגטרטסאל הניפ-ןבא הווהמ תוינידמה תרהצהש
 תוינידמה םשוית בוט המכ יעוצקמה תורישה חוכ אקווד עבוק
 תוגיהנמ םא .םהינשב היולת חווט-תכורא היצרגטניא .ינוניבה חווטב
 "הנמה .תורישה סיסב לש ותיינב ךרד חלצת אל ,םסח הווהמ כזה
 םא םמוקמ לע רומשל םמצעל תושרהל םילוכי םניא םיריכבה םיל
 םיבשחמ לע תישיאה םתעדב זכורמ וניא ןינעה .יונישל םידגנתמ םה
 15 לש הריקפת יבגל םהלש הבישחה תיפוסוליפב אלא םיישיא
 .המגוד קר םניה םיישיא םיבשחמ .שדח ןוויכל התפיחדב ךרוצהו
 עצוממה רזחהה .םיישיא םיבשחמב שומישהמ תוריפ הרצק ןושחל
 -ושי רפסמ .%300,000 לע הלע םינושארה העקשהה ישדוח תששב
 .ינורטקלא ןוילגל רבעמ הברהב וגרח וחתופ רשא םילודג םימ
 תולועפה תיברמ לש ילרגטניא טקפסאל וכפה םיישיא םיבשחמ
 ,םינבינ ורקימל לעה-בשחמ ןיב םירשקמה םיקרועה .תוקלחמב
 .םישממתמו םיכלוה תוינידמה תרהצה לש םייסיסבה היתונורקעו
 לטנ תא ותיחפה םיישיא םיבשחמ .התלעו הצצ תחא תיניצר היעב
 לודג ,שדח הדובע סמוע ורצי םה ,םלוא .הזחנש יפכ 15-המ הדובעה
 הלק הנכות לש םתונימז .שוקיב רצי עציההש םושמ ,םדוקהמ רתוי
 .םישדח תונויערל הנבריד תושיגנ-ילק םינותנ ירגאמ לשו שומישל

 תויפיצה תא ןכותב אלמל תבייח 5
 תוריש תדיחי הווהמ איהש :הרציש
 .םוסחת אלו בויחב ביגת רשא
 םיבשחמה יבאשמ תיינבל ,הנש ךשמנש ,זכורמה הפיחדה ץמאמב
 המכ .םיריכבה הילהנממ םיבר קלח ולטנ אל ,ןושחלב םיישיאה
 ,םתדובע ךרוצל םיישיא םיבשחמב ושמתשה ףא םיריכב םילהנמ
 ןיחבהל תקיודמ השוחת םהל התיה .םהל םיפופכה ךרד וא תורישי
 םא םג .םנחלוש לע םקוממה טושפהו ןטקה ןקתמה ךותב חנומ המ
 לוהינ ,הנכותה תיצפואל םירושקה םיינכטה םיעינמה תא וניבה אל
 .םתוכיישב וריכה םה - תרושקתו היצרגטניא ,םינותנ
 וגהנ אל וליאכ םילהנמה םיגהונ ,םיישיא םיבשחמב םשמתשהב
 הבוט השוחת םהל שי ,הגהה דיל ובשיתהש עגרב .תינוכמב םלועמ
 "בונה תויולעלו תונורתילו תיחרכהה הכרדהל ,ךרדה ירורמתל רתוי
 .היסולכואה ללכל וא םיברל ,םישנא רפסמל תינוכמ תקנעהמ םיע
 אלו הווארה ןולחל רבעמ תוינוכמב תוננובתהב תלעות הברה ןיא
 .תוריכמה ילהנמ ךרובע םיכרועש ןחבמ תועיסנל
 הלהנהה לש תוברועמ-יאמ וא עדי יאמ עובנל תולולעה תויולעה
 םיבשחמ וב בלשל רבעמ בר ןמז הז םיאצמנ ונא .תוהובג - הריכבה
 סיסב לע להנל ןתינ םתוא ,ןטק הדימ הנקב םישודיח םניה םיישיא
 .תויקסע תויונמדזה ןדבואל םורגל הלולע העקשה-תת .קוה"דא
 .תוידיתע תויעבל תואדווב טעמכ הליבומ תעמשמ אלל תונשרח
 השולש וא םיינשל תפתושמ הדובע תנחת הארנ םינש רפסמ ךות
 .20 לכל 1 לע דמוע םויכ סחיה .תולודגה תורבחה תיברמב םידבוע
 .יופצה סחיל ועיגה רבכ ,חוטיבו םיקנב ןוגכ ,עדימ תוריתע תוישעתב
 םיפוסמ םה ,םיטושפ םיישיא םיבשחמ קר ןניא הדובעה תונחת
 תורישל תונחת ,םילילמת ידבעמ ,לע-יבשחמל םירבוחמה "םישפט"
 .תרושקת ירושיכ ילעב סורקימו - תוחוקל

 לגדה ףינמ וניה ישואה בשחמה אשונ
 תורישה לשו היצרגטניאה לש
 קפס אלל יואר אוה .הצקה שמתשמל
 .יניצר ןויעל

07 



 הירומ ימר

 םינוש םיצבק בולוש

 ז\18/28-06 תכרעמב

 -שחמ תסדנהל הטלוקפה רגוב ,הירומ ימר
 תוכרעמ יזייד תרבחב רבוע ,ןוינכטב םיב
 תרש רבעשל .מ"בית תוכרעמ חותיפב
 םש ,ל"הצב בשחמ תדיחי לש ישאר ןתינכתכ
 .תגצומה תכרעמה חותיפב ףתתשה

 תדיחי המילשה הנשב ינפל
 םייטסיגולה םינותנה דוביע
 יתנש-בר טקייורפ .ל.ה.צב
 דוביע תכרעמ תבסה לש
 הנשיה םיטסיגולה םינותנה
 ךרוצל .סא-1זא8 תכרעמל
 תליבח הרחבנ םושייה
 .1ו18/58-06 לש הנכותה
 וררועתה הבסהה ךלהמב
 .תובר תוינכט תויעב
 :תויעבה תחא ןאכ תגצומ
 םינוש םיצבק לש בוליש
 ךותל (1א15 סופיטמ םניאש)
 ז58/ לש כ8/26-ה תכרעמ
6 

 םינותנ דוביע

 .ךרוצ יפל חוקיפה תציחמ י"ע (תולעפושמ) היעבה רואית הדובעל | תוסנכומ היצקילפא | תוינכת
 יצבקל היצקילפאה תוינכת לש תושיגה לכ
 -המ תובושתו תושקב ךרד קר תושענ 08-ה

 011 קוס - בצמה

 -קילפא תינכת לש הדיחיה תורשפאה ,ןכלו | ל תוכרעמהו םיצבקה לש עירכמה םבור
 איה 1א18 יצבק םניאש םיצבקל תשגל היצ ו תמדקומ הקידבב .1א15/06-ל הבסהל
 סקסח עצבל .םיאתמ 268 המצעב קיזחהל ודג ץמאמ שורדת םיצבקהמ 10% תבסהש

 .התאצב 610307ו התסונכ םע .םתוא בסהל אלש טלחוה ןכלו ,דואמ

 תינכטה היעבה

 רבוע 1א15/20-ה לש תרושקתה רוטונומ (1
 םיצבקב ךמות וניאו ,תוציחמ יוביר תטישב
 .1א15 יצבק םניאש
 ןמקלדכ איה ולש הדובעה תטיש

 חוקיפ תציחמ דוביע תציחמ

 61 תסקוסח אוק

 ירי המניה

 תויצקזנרט

 סקסח עוציב - תרושקתב הדובעה תרוצ (2
 אב וניא היצקזנרט לכ לש התליחתב םיצבקל
 תכרעמ תדעוימ הב הרוצה םושמ ןובשחב
 תועיגמ תויצקזנרט ונייהד .דובעל תרושקת
 תונוש תוינכת תוליעפמ ,תיארקא הרוצב

 דוביע תציחמ

 ןפ) ב

 תינכת

 יב היצקילפא
 תינכת

 'א היצקילפא

 סקטח

00 

200005 

1000 

 ד

 סקטח עצבי הזכ לועפש לכ םא .ןיגוריסל
 ינפבו םיינויגה יתלב הבוגת ינמז ינפב דומענ
 .םוצע םיבאשמ זובזב
 -בקל סעשוו-ה תא עצבל אופיא איה הרטמה
 דה תא 1א15-ה עצבמש יפכ ,םישורדה םיצ
 -ינומ תאלעה םע ,רמולכ ,כ8-ה יצבקל סקסח
 .דבלב תרושקתה רוט

 הרחבנש הפשה .?1/1-ב הדובעה תרוצ (3
 תולבגה ביצה הז רבד .21/1 התיה טקייורפב
 :םיצבקב לופיט יבגל 71 /1-ב תומייקש תופסונ
 תשמתשמה הרודצורפ לכ תבייח ?1/1-ב
 -ודצורפה םע 1חאהָפ< ₪01 רובעל ץבוקב
 .(א/41א-ב ב"רדב) ץבוקה תא הרידגמה הר
 הב ,תרושקתב הדובעה תרוצל דגונמ הז רבד
 .ןיגוריסל תואצויו תימניד תונעטנ תוינכת
 תא רומשל ךרוצכ חסנל רשפא וז היעב
 הנושארה םעפב רצוויתש "21/1-ה תביבס"
 הנלעפושתש היצקילפאה תוינכת לכ רובע
 .ךשמהב

 םהב ךומתל שיש םיצבקה יגוס
 854א1,) :תוילנויצנוונוק השיג תוטיש =

 .(054א6, או
 אן
 .[ןסא(8 *
 ךשמ וחתופש תויטרפ השיג תוטיש <

 .םינשה
 ₪68 כ"רדכ תוקיזחמ הלא השיג תוטיש
 ₪68 לע תובחרה כ"רדב) דחוימ הנבמב
 סקסח) הלא םיצבקל השיגה .(יטרטדנטס
 םיתורישה תרזעב תישענ אל (4680., 6...
 תרזעב אלא הלעפהה תכרעמ לש םיליגרה
 עוציבל תומיאתמ תורגשל תורשקתה
 .וללה תויצקנופה

 תונורתפה

 וב

 -יימו יטרדנטס ןורתפ היה םייק 12א15 יצבקל
 .תדחוימ הלועפ לכ ךירצה אל רבדהו ,יד
 לוהינ תועצמאב הז תוריש קפסמ 5
 (6%) סטחוז|- י"ע ולש םיצבקה לש יזכרמ
 .ירמגל תדרפנ הציחמב ץר 6ש-ה .ו/טזפוסח
 -יחמב תוצרש ,1א15-ב היצקילפאה תוינכת
 י"ע 6%-ל תורשקתמ (א!275) דוביע תוצ
 לכ תא ןרובע להנמ אוהו ,תוציחמ ןיב רשק
 .םיצבקה ךרעמ

 ץבוק גשומה תבחרה
 גשומה תא ביחרהל ןתינ תולקב ידש רבתסה
 תחיתפ לש גשומל תזכורמ םיצבק תחיתפ לש
 .תזכורמ םיבאשמ
 :ללוכ באשמ גשומה
 .םיצבק *
 וזטסוסזע וא תבותכ) תואלבט לש הניעט +*

 .(סתוזצ

 .תודחוימ תוניטור לש הניעט *
 , .תויטרפ השיג תוטיש *
 ימעפ"דח ןפואב ליעפהל םיצורש תוינכת *

 .תרושקתה רוטינומ תאלעה םע

 56 4 208 = א .ץק6 =
 6 2 08 = 0. 1ק0 =.

 תואלבט
 םיבשחמ

 א תווט

 צ תווט

 ג 08 כסאגחש

 8 68 ככאהחוט =.

 סקטה ₪6 א

 סקסח ₪506 צץ

 רזחש

 "21/1 תביבס"

 תינכת

 היצקילפא

 רמש

 "ץ[/] תביבס"

 הרזה הביבסב םילודומ ךלהמ

 ינכטה ןורתפה

 .םילודומ ךלהמ 1
 ןעטהה תירפסב םקומת היצקילפא תינכת לכ
 ,(1וחאגטט 0 וווחפ-ב) הילא ףרוצמ רשאב
 -רשל ףעתסהל ודיקפתש ןטק תודוקפ עטק
 .הרזה הביבסה הארקנש םילודומ תרש
 לועפש םע .טהוזע קסוחו הווהמ הז לודומ
 ל"נה עטקה לעפומ דוביעה תציחמל תינכתה
 ןושארה לודומה .תופעתסהה תא עצבמו
 םעפ לעפוש רבכ םא קדוב תרשרשה ךותמ
 .םוי ותואב
 יזא אל םא

 :רשא רחא לודומל ףעתסמ
 -לבט יפל םישורדה םיבאשמה תא חתופ *

 יסיטרכ + ול תורדגומה תומיאתמ תוא
 .ארוק אוהש חוקיפ

 תורדגה לכ תא ללוכה) 1/.1-א1גוה הווהמ <
 תוינכת לכ רובע (01/1-ב םיצבקה
 התואל ךשמהב ונעטייש היצקילפאה
 .דוביע תציחמ

 ,תירוקמה היצקילפאה תינכתל רזוח +
 תעדוי איהש ידכ ךות ליגרכ תעצבתמה
 ראש לכו הרובע םיחותפ םיצבקהש
 .רבכ םינועט םיבאשמה

 ,לעפוש רבכ םא
 רמולכ .ץ1/1-ה תביבס תא רזחשמ יזא
 הרוצב םימיאתמה םירגואה תא "רדסמ"
 היהת תיחכונה היצקילפאה תינכתש
 הביבסה לש תימינפ הרודצורפ וליאכ
 .הרזה

 .היצקילפא תינכת האור המ (2
 -ישר תלבקמ 1א/5-ב הליגר היצקילפא תינכת
 קזסטזגמו 0ם1ז0]) 2087-ל ק0וחו68₪ .תמ

 תולועפ עוציב ךרוצל הל םירבעומה (%8

 .ג4 8:5ש-ב וא תרושקתב

 קפוסמ הרז הביבסב תדבועה תינכתל
 הלודג הלבט לע עיבצמה ףסונ ?טוחוטז
 .( /\59שחו !טז"ב [כטסו ,ק1//1דב 51זטסזטזט)

 םימייקה םיבאשמה לכ תא הליכמ וז הלבט
 .תכרעמב
 רובע ,ח|6 גחאט|ט יוצמ 71/1 ץבוק רובע

 תואלבט רובע ,1268 לע העבצה - ליגר ץבוק
 תוניטור רובע ?סוחזטזפ א [כוזטס(0ז 0017108 -

 תבותכ וא (?[/] רובע) םתוזצ +גז0]!ט -

 .( 99 10ז)

 לכש חינהל הלוכי היצקילפאה תינכת
 ןתינו םיחותפ םה תשרוד איהש םיבאשמה
 .8696. \\זווט םהילע עצבל
 תינכתש ךכל רבכ הגאד הרזה הביבסה
 איהש םיבאשמה לכ וחתפנ אלש היצקילפא
 רגסית - (תואלבטב רדגוהש יפכ) םהל הקוקז
 .לועפש הל עצבתי אלו

 .םיבאשמה תורדגה תלבט (3
 -אשמה לכ לע היצמרופניא הליכמ וז הלבט
 םהיניב ןילמוגה ירשקו תויצקזנרטהו םיב
 ךפיהלו באשמ הזיאל הקוקז היצקזנרט וזיא)
 י"ע תוחתפתמ הלא תואלבט .(ח:וו רשק -
 .בכרומ א[:וטזט< ךרעמ

 .היצקזנרט גשומל הבחרה הרדגוה ףסונ
 -קילפא ןאכ ארקנ תויצקזנרט לש יגול ףסוא
 (1א8-ב היצקילפא תינכתמ לידבהל) היצ
 לש תזכורמ החיתפ רשפאל תנמ לע תאזו
 -הל ילבמ תובר תויצקזנרטל םיבר םיבאשמ
 .חוקיפה יסיטרכב תובר תודוקפ סינכ

 :םירידגמ \טג0טזסט לכל

 םג) שי םא תדחוימ השיג תטיש םש ,גוס ,םש
 1.080 זאגוחש-ה םש ,(באשמ איה השיג תטיש
 .(הלבט רובע)



 -תמ 6%טש-ב םיפיסומ ץבוק אוה באשמה םא "להבה םילהבה םיקהבה םיקהבה
 :םיא

 .71/1 רובע - 001. וו 5וחוז .א
 וא
 וקפטי ,םהלש הלודגה םידימלתה תיסולכוא .71/1-ב אלש םיצבק רובע 268 .ב

 תנכות לש לודג רחבמ םישרומה םיקוושמה
 תויסיטבה תונכתה תופש תרכהל בשחמ
 רחואמ בלשבו ,תונושארה דומילה תונשב
 רשא ,תומכחותמ תויפרג תונכות םג רתוי
 לע תססובמה הארוה תינכתב הנבלתשת
 .םינווגמ םייתישעת םימוחתב בשחמ ימושי

 הדוסי לע העידומ מבו

 ןיס מבי לש
 הכוראה המישרה לא הפרטצה תיממעה ןיס

 תלעופ ןהב תונידמ 120-מ הלעמל תללובה

 םיבשחמ תוכרעמ קוושת ןיס מבי .מבי תרבח

 .וז קנע תנידמב םיתוריש שיגתו

 תאו המש תא םירידגמ היצקזנרט לכ רובע

 .תשרוד איהש םיבאשמה לב

 .ינוויכ-וד רשק תחתפמ א!גטזספ-ה תכרעמ

 :חמגוד

 תּגחוט ₪586 ךצ ₪ =

 9 :תימלועה מבי לש תב-תרבח היהת ןיס מבי [11.5], הזו = [ק1.1|. קמא = ₪
 איה .ןיס לש תיממעה הקילבופרב מבי לש פוס רקטסוגו 1 ט היקסע תא להנתו ,קוחרה-חרזמה/הקירמא | | - -

 ק(נא| קטו | 2
 ,ומכ ,םינוש םיאשונב ןפי מבימ עויס לבקת

 .םדא-חוכ יאשונו םיינכט םיתוריש

 א1וקפ לכל טלקה יסיטרב הנבמ (4

 לש תושדח תוזרבה
 דג , די ג 0- א בק קו

 מ - ּך סץמצ|[ז אא זזגח 1. ןזוח

 תוצרא ,ססכט ,סרוו-טרופמ ,קש"וידר ,ידנט ן - ל ןתונ דדוב סיטרכ כב 96 1 6 2
 :םישדח םירצומ ינש לע הזירכה ,תירבה ה לש וחוב תא אד
 אב 1200 ידנט ."00ע710007ו "1גח0ֶצ 1200" הז

 שוכרל םישקבמה ,םינכרצה שוקיב לע תונעל
 -ושת ןתונ 1000 ידנטו 18א1-אד םאות בשחמ
 -ינעתמה םיבשחמ ינכרצ לש בחר םוחתל הב
 -שחמ ורקימה םוחתל "הסינכה" תמרב םוני
 לדומ 18א1-ק6-ו 18א1-18-ל םאות אוה ,םיב
 ידנט .18א1-א7 םאותל הבחרהל ןתינו 6
 אוהו תונוש תורוצתב השיכרל ןתינ 0
 חפנב םיטקסיד ינש ,8088 גוסמ דבעמ ללוכ
 גצ וא יפרג םורכונומ גצ ,דחא לכ 8%
 טע" "קחשמ תולקמ"ל קשמימ ,יפרג ינועבצ
 :הנכות ירצומו הבחרהל םיקשמימ ,"רוא
 ,תונוש היצקילפא תונכותו 8996. 5
 ."בשחמה תליבחב" םילולכה

60011 660 5 

 ו

 תנמ לע 060%קסוחז ץבוק קזחומ א127 לכל
 תריגס תחיתפ לש יגולה בצמה תא רמשל
 .תכרעמ תוליפנ ןיב םיבאשמ
 -ופב םיצבק לע םשוימ 6ח66%קטוחו"ה ץבוק
 .תונימא תפסותל םיל

 ,ןונכתב תקסועה , ב"הראמיי\\/גט6 או" 'בח

 הזירכה םידדוב תוכיא יסיטרכ קווישו רוצי
 םיאתמה | סיטרכה = ,"6-28677!81ה | לע
 דבעמה תא ליכמ הז סיטרב .18%1 0/אד-ל
 הדובעל םיאתמה לטניא לש 80286 םדקתמה
 .18א] 6/א1-ל הנכותהו הרמוחה תניחבמ
 ,הלעפהה | תוכרעמו | תונכותה | לכ
 ,ידכו שאזא. 0515, אא. 6פ/א1. 6 5
 היעב אלל ולעפי ,18א1 00/א1 םע תודבועה
 .61-286!8₪1-ב
 וזמ וז תולדבנה תואסריג 3-ב עיפומ סיטרכה
 512 א- םע ,256 א-חגא1 םע :ןורכזה לדוגב
 .1אז8-ם גאז םעו ,א אז
 -קעב ,םטווטו-286-ה לש םיעוציבהו תונוכתה
 ותמצוע תא לידגמ ,80286-ב שומישה תוב
 ןטקה | 8088-א1"ה דבעמ לומל דחוימב
 ."וחפנב"
 יבח י"ע לארשיב תגצוימ יי\שגטט-א[₪גוט  'בח
 .מ"עב םיבשחמ .מ.יס.ר

 הרחב "טרוא" תשר

 66 (ב

 !א18-ה תניחבמ הווהמ הרזה הביבסה ךרעמ
 הביבסב הפועת .היצקילפא תינכתמ קלח
 היצקזנרטב שדחמ התסינכל םורגת הרזה
 .הלילח רזוחו ,עיגתש האבה
 -ה לע האלמ הטילשב ךרוצ היה ןכל
 טסט סזצ

 ₪51 ,-ב בטיה תנגומ הרזה הביבסה
 .םימיאתמ סח טזזסזפ"] 5

 6ווט0אקטוחו"-ה ץבוקב דחוימ טיב רמשנ ןכ
 הביבס לש ףסונ לועפש תעינמל שמשיש
 .לשבנ םדוק לועפש םא ,הרז

 תמכחותמ תכרעמ
 רוצי תודובע ןומזתל
 קנבב תמשוימ בשחמב
 מבו לש ושואה בשחמב ימואל

 לע המתח מ"עב הנכות תוישעת .ס.ב.י תרבח ל . פסה"ותבל
 00077  תכרעמ םושייל ףקיה"בחר הזוח הלש , "הנכות תוכוא תחטבא" הדובעה תצובק
 -ב הנומה ,לודג םידימלת 0% 1 ו ו לכב המעטמ --- וצ 5 למל רפס-יתבב הלאכ םיב - 130-ב לש םתנקתה הכ דע המילשהו י לש ישיאה בשחמב + הרחב תרשפאמה ,בשחמב רוצי תודובע ןומזתל "טרוא" תשר לבקל תשקבמ א"לוא תרגסמב תלעופה

 י" ,רפסה"יתבל הקוזחתו הנקתה יתור ג .רגרל"ו "וד לפירט" תישענ - ר לש רפסה"יתבב םיבשחמה תנקתה כ ה בשחמ"יאסדנהכ

 עוציבלו לוהינל םינכוממ םילכ לע עדומ
 םתושרבש תורבח .הנכות תוכיא תחטבא
 םע רשק רוציל תונונועמהו ולאב םולב
 רמוח חולשל תושקבתמ ,הדובעה תצובק
 לבוו רשא םע רשק רוציל וא/ו ינושאר
 .. החונמ 'חר מ"עב םיבשחמ הדותמ 'בח
 76247 תובוחר ,37 הלחנו

 -יעפמה תדובעבו בשחמ ןמזב רכינ ןובסיח
 .בשחמב םיל
 לש הלעפהה תדיחיב הנקתוה תכרעמה
 ,בשחמה לוהינל המילש תכרעמ וז .ל"לב
 לש ילמיטפוא ןומזתו הטילש תרשפאמה
 "עמה .םיבשחמה לש םיבאשמהו תודובעה
 ,ב"הראמ 006 תרבח ידיזלע תרצוימ תכר

 .ס.בי לש ינכטה תווצה ידיילע הנקתוה
 ךרוצל לארשיל ועיגה רשא 00 ישנא עויסב
 .תינושאר הכרדה

0 

 עבש-ראב תטיסרבינוא ,לבוש ץרפ רד

 םינותנ ירגאמ

 ץועו תכרעמב הכרעהו שופיח וללב

 הדעונ ,וז הדובע תקסוע הב ,ץועיה תכרעמ
 -מל עדימ רוזחא תכרעמב שמתשמל עייסל
 -יאשב שומישל תומיאתמ חתפמ תולימ אוצ
 -מ תבכרומ תכרעמה .םינותנ ירגאמל אתל
 תא ליכמה ,(800016080-0855) עדי רגאמ (א
 -קילפאה םוחתבש םיגשומהו םילימה רצוא
 םירשקה תאו ,םינותנה ירגאמ לש היצ
 ,הכרעהו שופיח יללכ (ב ;םהיניב םייטנמסה
 תא טוונלו עדיה רגאמ לע לועפל ודעונש
 רחב אוה םהבש םיגשומה ןמ שמתשמה
 חתפמה תולימ לא אתליאשב שמתשהל
 .ותיעב גוצייל רתויב תומיאתמה
 ,ץועיה תכרעמ תססבתמ וילעש ,עדיה רגאמ
 הגצוה תיטנמס תשר .תיטנמס תשרב גצוימ
 תקסהל הטישכ (6) ןאיליק י"ע הנושארל
 םינבומ ןהל שיש םילימ לש םיאתמה ןבומה
 ,םירשקו םיגשומ לש תשר הנב אוה :םינוש
 לש םינושה םינבומה תא תוהזל הדעונש
 -קמה םילימה תרשרש תועצמאב םילימה
 -מסה תשרה .תונוש םילימ גוז לכ ןיב תרש
 -צמאב םילימ תרדגה י"ע הבכרוה ולש תיטנ
 תא אוצמל ידכ .ןולימב תורחא םילימ תוע
 םינבומ ןהל שיש) םילימ יתש לש ןבומה
 -מצהמ הליחתמ ןאיליק לש ותינכת ,(םינוש
 לכ תא תאצומו ,הלא םילימ םיגציימה םית
 ינשה רבעמבו ,םהילא םירושקה םיתמצה
 הלא םיתמצש םיתמצה לכ תא תאצומ איה
 רצונ רשא דע - האלה ךכו ,םהילא םיעיבצמ
 םילימה ביתנ .(והשלכ תמוצב) שגפמ
 אוה תוירוקמה םילימה יתש תא תורשקמה
 .יפיצפסה ןנבומ תא ריבסמה
 דנלנוד קמ י"ע תראותמה ,תרחא תינכת
 ותרטמש ןונגנמ תמשיימ ,(5) טור"סייאהו
 לע (קוז496) םייוטיב לש םינבומה תא קיטהל
 -מסה תשרה .םיבכרומ םה ןהמ םילימה יפ
 םילימ לש תורדגהמ תבכרומ םהלש תיטנ
 הלימכ תגצוימ תשרב תמוצ לכש ךכ ,ןולימב
 םישמשמ ,םיתמצ ןיב םיביתנהו ,יוטיבכ וא
 ןבומה .םהיניב רשקה ,םוחית וא ,תרדגהל
 -מצה לכ ףסוא י"ע ,םצעב ,רדגומ תמוצ לש
 תיטנמס היצטרפרטניא .וילא םירושקה םית
 -ובלטצה לש שופיח י"ע תעצבתמ יוטיב לש
 ותליחת ;תיטנמסה תשרב םיכותיח וא תוי
 תא םיגציימה םיתמצב אוה שופיחה לש
 םאו ,יוטיבה בכרומ ןהמ תודדובה םילימה
 אוה רשקמה ביתנה יזא ,תובלטצה תאצמנ
 .יוטיבל ןבומ ןתונש

 תראותמה ץועיה תכרעמב תיטנמסה תשרה

 עדימ רוזחאל
 םיאטבמה ,םיתמצמ תבכרומ וז הדובעב
 תורתומה חתפמ תולימ םהבו ,םיגשומ/םילימ
 ןבומכו ,םינותנה ירגאמל אתליאשב שומישל
 רצוא תא םיביכרמה םיפסונ םיגשומו םילימ
 ןיב םיביתנה .היצקילפאה םוחתב םילימה
 םייטנמס םירשק ,רומאכ ,םיאטבמ םיתמצה
 -וכמ םיביתנה .םיגשומה/םילימה ןיב םינוש
 -רריה רשק לשמל ומכ ,תיטנמס הניחבמ םינו
 לא םיעיבצמ יללכ ןבומ ילעב םיגשומ וב ,יכ
 .דועו ,רתוי יפיצפס ןבומ ילעב םיגשומ
 תיטנמסה תשרה התנבנ םהיפ לעש םירקיעה
 (1) לבוש לש רמאמב וגצוה ץועיה תכרעמב
 זכרתנ וז הדובעב .ןאכ םהילע רוזחנ אלו
 לע םילעפומה הכרעההו שופיחה יללכב
 הדובעה יללכל המודב ,תיטנמסה תשרה
 -שמל ץעיימה ,(ןעדימ) עדימל ץעוי םשיימש
 חתפמ תולימ וליאב עדימ תיעב ול שיש שמת
 -יקפת ,םינותנה ירגאמל אתליאשב שמתשהל
 תא טולקל (א :עדימה תכרעמ לש היד
 גצייל שמתשמה רחב םהב םיגשומה/םילימה
 דיח יללכ ליעפהל (ב .ולש עדימה תיעב תא
 םיגשומ אוצמל הרטמב ,הכרעהו שופ
 ףתושמ רתוי ןבומ םהל שיש ,םייטנוולר
 -הלו ךירעהל (ג .שמתשמה תיעבל יפיצפסו
 הרוצב םיאצמימה תא שמתשמל עיצ
 םירבסה ול קפסל תורשפא ןתמ ךותו "הנובנ"
 העצהו הדימב ,תוביטנרטלא עיצהל ףאו
 .שמתשמה י"ע התחדנ תמיוסמ

 תולועפ לש םייללב תונורקע
 הברעההו שופיחה
 תססובמ םהילע ,םייללכה תונורקעב ןוידה
 ,תכרעמה לש הכרעההו שופיחה תלועפ
 ןיב היצקארטניא (א :םיאשונ 3-ב זכרתי
 -יחה ךילהת (ב .ץועיה תכרעמל שמתשמה
 .העצההו הכרעהה ךילהת (ג .שופ
 תוכרעמב יסיסב ןורקע הניה היצקארטניא .א
 היצקארטניא תרשפאמ תכרעמה .ץועיה
 -שמל גיצהל הלוכי איהש הז ןבומב הליעפ
 תולימ רחא הלש שופיחה ךלהמב ,שמת
 ןיעמ םהש ,םייניב יאצמימ ,תומיאתמ חתפמ
 -יחה ןמזב םהילא העיגמ איהש "ךרד ינבא"
 תוחדל וא רשאל לוכי שמתשמה ;שופ
 תא דקמלו ןווכל ךכבו ,הלא םייניב-יאצמימ
 היצקארטניא םויקב ךרוצל לנויצר .שופיחה
 קפוסמ שמתשמל הטלחה תכמות תכרעמ ןיב
 :(3) ןיק י"ע

 יידדח6 6סתוקטוסז חטפו 5טקקסוד 1םט תות פטז
 סטו חסז זטקוגסט חו )טסקטחוסתו . 11 500010 חס[

 זזצ 10 קזסשושט 1חט 'בתפואטז" תסז וחוקספט 8
 תזש66 060 50106060 01 8081ע55..-

 [[66זוטט תזטס]6חו 50!טוחפ 15 655טחזוה] וע
 וחזטזוסזוטס םתט ו 6040660 לע 019|סקטש

 טטזוא6סה חוגח 5ח0 חוהסהותש . 7106 טפ6ז 58
 זס קזסס!טחמ 511041ו0ת , ז6500005 0 א
 וסת 1תש 5ץ%ז6תו . הח₪ טאק|סוז5 ססזח חו סות

 ףוז6תמהז 01 טאקסזוסחס6 80 וםפוטחז (0[ז6ה
 ותוטוזוטס) גח0 106 5ץ%10חו החה|ץווס הש

 ות(סזחוגזוסח קטוטז" .

 יתשב הדובע תרשפאמ ונלש ץועיה תכרעמ
 תומכב ןהיניב תולדבנה ,ץועי תויגטרטס
 ןמזב שמתשמל תקפוסמה היצמרופניאה
 היצקארטניאה תגרדב םג ךכיפלו ,הדובעה
 -ייקתמ תחא היגטרטסב :ןהיניב תמייקתמה
 לבקמ שמתשמה :"הליעפ היצקארטניא" תמ
 -שומ/םילימ תרוצב ,שופיחה ןוויכ לע עדימ
 אוהו ,ותיעבל םייטנוולר תויהל םייושעש םיג
 תא ןווכמ ךכבו ,היחדב וא המכסהב ביגמ
 תכרעמה הינש היגטרטסב .שופיחה ךילהת
 -שמהש ןבומו ,םייניבדיאצמימ הגיצמ הניא
 הנחבהה .יהשלכ הבוגתב עייסמ וניא שמת
 ,םצעב ,תגציימ שופיחה תויגטרטס יתש ןיב
 -עוי טוקנל םילוכי ןהב ,הדובע תוטיש יתש
 היצקארטניאל ףסונ .םינוש םיחמומ וא םיצ
 ,חתפמה תולימ שופיח בלשב תרשפאתמש
 תא טופשל שמתשמל תרשפאמ םג תכרעמה
 -עמהש ךכב אטבתמ הז .םייפוסה היאצמימ
 גשומ לש הרדגה שמתשמל קפסל הלוכי תכר
 דציכ/עודמ קמנל הלוכי איה ןכו ,ול עצומה
 ,תאזמ הריתי .גשומה תעצהל העיגה איה
 -למה לבקל אלש טילחמ שמתשמהו הדימב
 -ובקע לע רוזחל תעדוי איה תכרעמה לש הצ
 הביטנרטלא אוצמלו תוסנל הרטמב ,הית
 פל
 תלועפ תססבתמ וילעש שופיחה ךילהת .ב
 לש תויוליעפמ רקיעב בכרומ תכרעמה
 -חרה" חנומב .עדי "תבלצה"ו עדי "תבחרה"
 יוריג לש ךילהתל הנווכה (טאקגחש) "הב
 ,תיטנמסה תשרב יוצמה "חיינ עדי" תלעפהו
 יטנוולר עדיל :רמולכ ,"ליעפ ערי"ל ותכיפהו
 .תויצלופינמ וילע עצבל ןתינש ,היעבה יאנתל
 לש ךילהתל הנווכה (ח416) "הבלצה" חנומב
 ןיב ,םיבלוצ םירשק וא ,םיכותיח תאיצמ
 םיגשומ רתוי וא םיינששכ :םיליעפ םיגשומ
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 םייטנמס םירשק תועצמאב ,םיעיבצמ םיליעפ
 ול שיש ,ףתושמ גשומ לא ,םהמ םיאצויה
 שישמ רתוי יפיצפס וא ףתושמ ןבומ הארנב
 ."הבלצה" תרצונ יזא ,דוחל םהמ דחא לבל
 תמוצ לש "הרבחה" י"ע ליעפ השענ עדי
 םיאצויה םירשקה ךרואל תיטנמסה תשרב
 עדיה ,תכרעמה תדובע תליחתב .הנממ
 םיגשומה/םילימה וניה ליעפ השענש
 תא גצייל שמתשמה רחב םהב םיינושארה
 .תיטנמסה תשרב םיתמצכ םיהוזמהו ,ותיעב
 תא הליעפמ וא תררועמ תפסונ "הבחרה" לכ
 .ולעפוהש םיתמצל םינכשה םיתמצה
 -ש ןב-יתמצ םירתואמ "הבלצה" תלועפב
 -יתמצ רתוי וא םיינשמ םירשק י"ע ולעפוה
 לעב תויהל רומא םצעב ןב-תמוצ ןכלו ,בא
 -ובא לש ןבומהמ רתוי יפיצפס/ףתושמ ןבומ
 תויהל לאיצנטופ הזכ תמוצל שי ןבל .וית
 "לצה" לכ אל ,םלוא .היעבה גוצייל יטנוולר
 ידכ :יטנוולר גשומ הלגתנש העמשמ "הב
 /תשרל וילע יטנוולר גשומ בשחיי ןב-תמוצש
 וא ןבומ לש תפסות ולש באה-יתמצמ לבקל
 ןבומ ,שמתשמה תיעבמ עמתשמבכ רבסה
 והשלכ בא-תמוצ י"ע קפוסמ וניא רשא
 ."ףסונ עדי" תאז הנבנ .דרפנב
 תא הריבסמ ןלהלש 1 'סמ טוטרשב המגודה
 תא תכרעמל ןיזה שמתשמש חיננ :ןורקיעה
 (רתיה ןיב) "תבחרומ" רשא ₪31 הלימה
 לכ .8ו8 א[8ח4606חז7ר 2818 8856 םיגשומל
 ףתושמה גשומל בחרומ הלא םיגשוממ רחא
 ןאכ ונל שי ךכיפלו ,שפוב 8356 א[3ה39טהוסחז
 והז םאה :הלאשה תלאשנ םלוא ."הבלצה"
 םאה ?שמתשמה תיעבל יטנוולר גשומ
 אוה ₪3 הלימה תא ןיזה שמתשמהשב
 ?קוג 8% )[גהםפטחוטח גשומל ןווכתה
 !אל תויהל הבירצ הבושתה

 ר
 וא[ הטוטו

 כבזג א1גח עט טה

- 

 הזב 8356 א[3ההַקְטהוטח]

 "ףסונ עדי" ללכה תמגדה :ו
 ב

 גוג הלימל ףסונש חיננ ,תאז תמועל ,םא
 ,א!גחגקטחוטח[| הלימה תא ןיזה םג שמתשמה
 גוב 8386 א[3ַּּה- גשומל איה םג תבחרומה
 בשחיהל הלוכי ןכ תאז הבלצה זא יכ ,שחוטחו
 גשומה ישרושבש ךכמ עבונ הז .תיטנוולר
 םינושארה םיגשומה ינש םייוצמ "בלצומה"
 וא ףתושמה םנבומ תאש ,שמתשמה לש
 .אטבמ אוה יפיצפסה

 ץועיה תכרעמ הנבמ

 -וצמ 371 2 'סמ םיטוטרשב המירזה ימישרת

 תדובע לש םיירקיעה םיבלהמה תא םיג

 שופיח בלשב ,תיללב ,םיניחבמ .תכרעמה

 :העצז

 טס תא ןיזמ שמתשמה שופיחה --

 תכרעמהו ,ותיעב תא תוגציימה םילימה

 אטבתמה ,תיטנמסה תשרב שופיח תעצבמ

 תורזוח "הבלצה"ו "הבחרה" תולועפ עוציבב

 .םייטנוולר םיגשומ אוצמל ןתרטמש ,תונשנו

 םיגשומ םיערגנו םיפסוותמ שופיחה ךלהמב

 ךילהתה ףוסבו ,ימניד ןפואב  ,םייטנוולר

 חתפמה תולימ תא ליכמה "תיזחהוק" לבקתמ

 .היעבה גוצייל רתויב תויטנוולרה

 שמתשמל העיצמ תכרעמה העצהה בלשב <

 תלעפומש רחאל ,םייטנוולרה םיגשומה תא

 גשומ עצוהשמ .הכרעהה תיצקנופ םהילע

 תא לבקל (א :תורשפא ול תנתינ שמתשמל

 (ג .גשומה ןבומ לש הרדגה שקבל (ב .גשומה

 "הסינכ"

 (טחזע)

 "הבחרה"

 (טאקח0)

 "הפולח"
 ( חט )

 םיגשומ תאיצמ

 שופוחה ךולהתב תוירקוע תורודצורפ :2

 הלחתה

 םיגשומ ןיזמ :שמתשמ -
 םיינושאר

 םיתמצו םיתמצ תלעפה :תכרעמ -
 תיטנמסה תשרב םינכש

 םייטנוולרה םיגשומה םע םיליעפ םיגשומ תבלצה -
 םיליעפמה רתי םע םיליעפ םיגשומ תבלצה -| הבלצה

 .םיליעפה םייטנוולרה םיגשומה "תיזח"וק" לש תימניד הפלחהו ןובדע ,הכרעה
 .(ותבוגת תלבקו שמתשמל הגצה :היצפוא -)

 םיגשומ
 םייטנוולר

 םיליעפה םיתמצל םינכש םיתמצ תלעפה
 תיטנמסה תשרב

 חתפמ תולימ םניאש םייטנוולר םיגשומל םויפולח

 -יטנרטלא אוצמל ןויסנב ,היתובקע לע תרזוח תכרעמה זאו ,העצהה תא תוחדל (ד .גשומ ותוא לש "ןיסחויה ןליא" תגצהב אטבתמה רבד ,עצוה .אוה דציכ/עודמ רבסה שקבל
 .הב
 : אשונב עדימ תיעבל תסחיתמ המגודה .תכרעמה תלועפ תרהבהל 4 'סמ טוטרש לש (תינטשפה) המגודב רזעינ המירזה ימ -ישרתל ףסונ .הלא םיבלש ינשב תועצבתמה תוירקיע תורודצורפ רפסמ ראתנ ןלהל
 יוס 8160 וקו ((סז) |סתש זו

 קוגחחוהא"

 ןיזמ שמתשמה הליחת :(₪הּוזע) "הסינכ" .א
 .ותיעב תא ןהב גצייל רחב אוהש םילימה תא
 עדיח רגאמב תומייק ןהש תקדוב תכרעמה
 -מטה תשרב םיתמצכ ותוא ההזמ :ונייהד)

 ופסונ

 ל

 ךכ ,"הבחרה" תלועפ ןהילע תעצבמו ,(*תיטנ

 הלימ לבל םינכשה םיתמצה םג םילעפומש

 .תינושאר

 5 תא םיאור ונא 4 'סמ טוטרשב המגודב

 תונמוטמ) שמתשמה לש תוינושארה םילימה

 םינמוסמ) םיפסונה םיתמצל ובחרוהש ,(ס"ב

 .(וזב

 הרודצורפ לש הרטמה :(1ו6ח) "הבלצה" .ב
 יח וא ,הבלצה .םייטנוולר םיגשומ רתאל וז
 בא-יתמצ רתוי וא םיינש רשאכ םילגתמ ךות
 .ןב-תמוצ ותוא ,םיליעפמ וא ,םיעיבצמ
 גשומ הלגתנש התועמשמ הבלצה לכ אל

 וניא תכרעמה לש תיטנמסה תשרה הנבמ :הרעה *
 -שה םינומיסה לש תועמשמה ,וז הדובעב ראותמ
 תראותמ םיביתנהו םיתמצה לע םיעיפומה םינו
 .ליעל ןייוצש (9) לבוש לש רמאמב

 "העצה"

(5088050) 

 :שמתשמ

 הרדגה שקבמ

 הרדגה תגצה
 גשומה לש
 עצומה

 "הרדגה"

 (6אק)

 תומישר ןובדע
 םיינושארה םיגשומה
 ןובשחב וחקלנש

 גשומה תכרעה

 "רותב אבה"

 **תסא(-0051"'

 ייםכס"

 (5טתוחוהזע)

 העצהה ךילהתב תוירקיע תרודצורפ 3

 :הרקב יעצמא ןוגרא

 ,םיצע ,םיסקדניא)

 .(תוינסחמ

 שמתשמל תויצפוא תגצה -
 **ס65(-₪8:7" גשומה תכרעה -

 :העצהה + ךילהת ףוסב

 םיגשומה תגצהו גוריד
 ולבקתהש

 .שמתשמה רושיא תא לבקל ךירצ גשומה תיביטקארטניא רתויה ץועייה תיגטרטסב תדבועה תכרעמב ,תאזמ הריתי .ליעל ראותש ,"ףסונה עדי"ה ןחבמ תא רובעל ךירצ "בלצומ" גשומה ;יטנוולר
 ןיבל הנורחאל ולעפוהש םיגשומה ןיב הבלצה תישענ םדוק :הבלצה לש תורודצורפ יתש ןיב הניחבמ תכרעמה ינכט ןפואב
 ןכמ רחאלו ,םייטנוולר ורדגוהש םיגשומה
 תנתינ הז ןפואב .םיליעפמה םיגשומה רתי ןיבל ולעפוהש םיגשומה ןיב הבלצה תישענ
 -ולכ ,"חיטבמ" הארנש שופיח ןוויכל תופידע
 םע תופסונ תובלצה םדוק םישפחמ ;רמ
 רבדה .הנורחאל הבלצה ורבעש םיגשומ
 םרט ונלש המגודב) ססטפ 01 8116הזוסח הנוכמ
 רוזחנ ןכלו ,תובלצה ,הז בלשב ,ואצמנ
 .(רחואמ רתוי הרודצורפל

 :שמתשמ
 רבסה שקבמ

 ןליא"

 "ןיסחוי
 (קזוח!-קהז6ח1)

 ןליא" תגצה
 לש "ןיסחויה
 עצומה גשומה

 העצהה החוד

 םינונגנמ תלעפה "היחד"
 תקידבו שופיח לש (286%17808)

 תוביטנרטלא

 (ףוס)

 אוה ,הבלצהה ללכ תא םילשמה ,ףסונ ללכ
 -תאמ תכרעמה רשאב :(ז6ק1800) "הפלחה"
 -יב ,יטנוולר גשומכ וב הריכמו ןב-תמוצ תר
 לש םנבוממ רתוי יפיצפסו ףתושמ ונבומש ןוו
 -חמ וא ,שרוי הז גשומ יזא ,ולש באה-יתמצ
 תויהל םילדח םה ןכלו - "וידילומ" תא ,ףיל
 לבקתמ ןאכמ .שמתשמה תיעבל םייטנולר
 ןיעמ תלהנמ תכרעמה שופיחה ךלהמבש
 םיגציימה ,םייטנוולר םיגשומ לש "תיזח"וק"
 וא םייטנוולרה םיגשומה ףסוא תא עגר לכב
 .שמתשמה תיעב גוצייל רתויב "םיבוט"ה
 -ושארה םיגשומה הז ףסואב םייוצמ הליחת
 וללהש רהאל םלוא ,שמתשמה לש םיינ
 אצאצ לכ ,"ובלצוה" םהיאצאצו "ובחרוה"
 "תיזחה וק"ל ףרטצמ יטנוולר"גשומ רדגומש
 -לחהה ךילהת .ולש באה-יגשומ תא ףילחמו
 םיגשומה לש "תיזחה וק"ו ,ימניד אוה הפ
 -שומה רבעל ןמזה לכ "םדקתמ" םייטנוולרה
 -ויב יפיצפסה וא ףתושמה ןבומה ילעב םיג
 וק"ב םירתונ שופיחה ךילהת לש ופוסב .רת
 גוצייל רתויב םימיאתמה םיגשומה "תיזחה
 .שמתשמה תיעב
 לש תויגטרטס יתש ןיב םדוקמ ונחבה רבכ
 היגטרטסב :ץועיה תכרעמב היצקארטניא
 אלל שופיחה להנתמ תיביטקארטניא תוחפה
 ונניא םצעב אוהש ךכ ,שמתשמה ףותיש
 להנתמש המלו םייטנוולרה םיאצמימל עדומ
 רתויה היגטרטסב .ימניד "תיזח וק" ותואב
 לש וטופישל הגיצמ תכרעמה תיביטקארטניא
 ,יטנוולר הכירעמ איהש גשומ לכ שמתשמה
 םא טילחהלו טופשל תורשפא ול תנתונו
 ,ןכ םא ,ונל שי .ותניחבמ םג יטנוולר גשומה
 גשומו תכרעמל יטנוולר גשומ ןיב הנחבה
 שמתשמה םא ,רומאכ .שמתשמל יטנוולר
 שפחל ךישמת אל תכרעמה - גשומ החוד
 .התחדנש תמוצה לש הכשמהב תשרב

 םותב עצבתמ העצההו הכרעהה ךולהת
 םייטנוולרה םיגשומה לכ אל .שופיחה בלש
 שופיחה ךילהת רמגב "תיזחה וק"ב םיאצמנש
 םא רבדה ןוכנ טרפב) "םיבוט" חרכהב םה
 תוחפה | היגטרטסב תדבוע תכרעמה
 הנתינ אל שמתשמל הב ,תיביטקארטניא
 ןויסנב .(םייניבה יאצמימ תא ןנסל תונמדזה
 הליעפמ "תיטנגילטניא" תוגהנתה תוארהל
 עוציב י"ע תאזו ,תעד-לוקיש תכרעמה תעכ
 לינה םייטנוולרה םיגשומה ןיבמ ימל הכרעה
 תעב איה הרטמה .לבקתהל יוכיס רתוי שי
 םייוכיסה ילעב םיגשומה תא לכ םרוק עיצהל
 קרו ,שמתשמה י"ע לבקתהל רתויב םיבוטה
 -וכיס םהל שיש םיגשומה תא גיצהל ףוסבל
 .הלאכ תויהל םיכומנ םיי
 ינשב תשמתשמ תכרעמה וז הכרעה ךרוצל
 ןוירטירק" אוה דחא ןוירטירק :םינוירטירק
 תא אטבמש ,"המצועה דדמ" וא ,"תומכה
 שמתשמה לש םיינושארה םיגשומה רפסמ
 -ומה לש (םיינושארה ויתובא) וידילומ םהש
 רתוי גשומל שיש לככש איה החנהה :גש
 אוה - ותורצוויהל ומרגש םיינושאר םיגשומ
 לש ותיעבמ רתוי לודג "חתנ" אטבמ הארנכ
 םיבוט לבקתהל וייוכיס ךכיפלו ,שמתשמה
 אוה גשומ תכרעהב ינשה ןוירטירקה .רתוי
 -חל קר הניא הרטמה :"םילשמה ןוירטירק"
 דחא לכש ,םידדוב םיגשומ שמתשמל עיצ
 טס עיצהל םצעב אלא ,"בוט" דרפנב םהמ
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 הטוסתוהווס 1עקוחה 6ףטוקחוסה1, !סחק 1סזחו ןסחַפ
 וסזחו קוהחהוהה, 6סזקסז816 ק1גחהוח ה 6

 קוהחחוחה

 ביתנ דיל םושרה רפסמהש בל םישל שי)

 .תמוצה תלעפהל םרג אוה בלש הזיאב ןייצמ
 ובלצוה 2 בלש ותואבש תוארל םג ןיינעמ
 הז .תיכרריה הרוצב תשרב םיכורעש םיגשומ

 תחא תבב תושענ תובלצהש ןוויכ ירשפא
 .(תשרב תונוש קמוע תומרבו םינוש םינוויבמ
 -רעמה ובלצוהש םיגשומה 5-מ דחא לכ רובע
 ןחבמ יפ לע ,םייטנוולר םה םא תקדוב תב
 5 ךותמ 3 קרש תוארל ןתינ ."ףסונה"עדי"ה

 םייטנוולר בשחיהל םילוכי ל"נה םיגשומה
 "שרוי" !סחַּפ וטזח ,המגודל .(וקב םינמוסמ)
 ןסהפ 16זחו ק!גתהוהק"ר !סחפ ,ז8086 ויתובא תא

 תמועל 6סזקסזהו6 ק!גתחוחק .ק!גח תא םג שרוו
 אצאצ אוהש ןוויכ ,יטנוולר רדגומ וניא ,תאז

 אוהו .תכרעמב ליעפ ףסונ עדי השענ הז

 -וחו ,הבלצהה יבילהת תא ןכמ רחאל רובעי

 תכרעמה ליעפ השענ גשומ רשאב .הלילח רז

 ,רמולכ) "ויתובא" לע היצמרופניא תרמוש

 וידטיימ לע ןכו (ולש םייריימה באה יגשומ

 ישרושבש םיינושארה םיגשומה ,רמולכ)

 .(ולש "ןיסחויה ןליא"

 םייתסנ הסינכה בלש :המגודל תעכ רוזחנ

 תבחרהו ,ס-ב םינמוסמה םיגשומה 5 תלעפב

 תרודצורפ .1-ב םינמוסמה ,םיגשומ 10 דועל

 התליג אל ,ןכמ רחאל הלעפוהש ,הבלצהה

 "חרהה תרודצורפ הלעפוה ןבלו ,הבלצה ףא

 -וסמה ,םיתמצ 10 דוע תלעפהל המרגש ,הב

 ויה רבכ םהמ 5-ש בל םישל שי .2-ב םינמ

 םדוקה בלשב ובחרוהש ןוויכ ,םיליעפ םצעב

 בוש הלעפוהשמ ,ןכלו ,םידחא םינוויכמ

 :תובלצה 5 ואצמנ הבלצהה תרודצורפ

 תא םיאטבמ דחיב םלוכש ,םיגשומ לש םלש

 -שומ וז הרטמ .רתויב הבוטה הרוצב היעבה

 םיגשומ העיצמ תכרעמהש ךכ י"ע תג

 רבד ,ינשה תא דחא רתויב בוט םימילשמה

 עצוי םייוסמ גשומש ךכב אטבתהל לוכי הז

 הובג המצוע דדמ ול שיש ,רחא גשומ ינפל

 םיגשומ רתוי גציימ ןושארה םא ,ולשמ

 ןובשחב וחקלנ םרטש ,"םישדח" םיינושאר

 ולבקתנו ועצוה רבכש םירחא םיגשומ י"ע

 .שמתשמה י"ע

 הבחרהש וניאר :(6אקגח0) "הבחרה" .ג
 ,תוינושארה םילימה תנזה רחאל דימ תישענ
 "גומה הבלצה תאיצמ רחאל תישענ איה ןכו
 תלעפומ ךכל ףסונ .יטנוולרדגשומ תרד
 םיגשומ ואצמנ אלש רחאל םג הרודצורפה
 ןפואב .הבלצה לש םייוסמ ךלהמב םייטנוולר
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 שופיחה ךילהת לש (תטשפומ) המגוד .4

 511810ַק16 קזגתחוהַפ גשומה םג .דבלב קוגמ לש
 יגשוממ דחאש ןוויכ (הז בלשב) יטנוולר וניא
 הלגתנ בגאש ,(וסחַה וזהו ק!ףחחוחק) ולש באה
 םיגשומ 3 םתוא לש אצאצ וניה ,בלש ותואב
 אוה ןיאש ךכ ,(!סחַה ה זאח86. כ!גמ) םיינושאר

 ."ףסונ עדי" אשונ-
 היגטרטסב תדבועה תכרעמבש תעכ רוכזנ
 םיגשומה םיגצומ תיביטקארטניא רתויה
 חיננ .םאצמיה םע דימ שמתשמל םייטנוולרה
 םיגשומהמ 2 רשיא שמתשמה וז המגודבש
 םטזסחוהווס 1ץקותפ 6ףטוק- גשומה תא החדו

 -חרהה תרודצורפש היהת תועמשמה .זוסהז
 םיאצויה םיתמצ ליעפהל ךישמת אל הב
 .תיטנמסה תשרב וז תמוצמ
 -וק"ל ,רומאכ ,ףרטצמ שדח יטנוולר גשומ
 םייטנוולרה םיגשומה טסל :ונייהד) "תיזחה
 ,ךכיפל ;"וידילומ" תא םשמ החודו ,(םיליעפה
 םיגשומה תא החוד |!סחַפ זה גשומה

 -טצמ כ"חא דימו ,ז80867ו !סחַּת (םיינושארה)
 וסחַפ וסזח ק!גחחוחפ גשומה "תיזחה"וק"ל ףר
 ףרוצ התע הזש) |סתַפ ח תא ןה החודו
 .(ינושארה) קוגח תא ןהו (םשל
 ,בוש תלעפומ "הבחרה" הרודצורפה תעב
 האצותהו ,"הבלצה" בוש ןכמ רחאל דימו
 ססחוקטוסז 24860 :שדח יטנוולר גשומ םעפה

 בטוסחוהווסח "וידילומ" תא החודש ,חוססטו)וחפ

 "היחד" .תמדוקה םעפב החדנ רבכש ,קוגח"ו
 ,םימעפ רפסמ עצבתהל הלוכי גשומ לש
 רפסמכ ,הבלצהה ךילהת לש םינוש םיבלשב
 ןב-יגשומ תריציב ףתתשמ אוהש םימעפה
 -עפה רפסמ תא תנייצמ תכרעמה .םייטנוולר
 -ואמ רתוי תשמתשמו) החדנ גשומ לכש םימ
 -יטנרטלא תשפחמ איה רשאכ ,הז עדימב רח
 "חרה" תולועפ לש ףסונ רוזחמ רחאל .(תוב
 םייטנוולרה םיגשומה תופסונ "הבלצה"ו "הב
 דודש) 5וזּהוסקוס קוגחהוהַק :ח[סזחוזוסח 55608

 (בטוסחוגווסה תאר ןסחַק 1סזחו ק]גההוה8 תא הח

 תא החודש) 818 קזססטפפוח ב 6ףטוקתוטח\"ו

 -חמ רחאל ףוסבל .(הטוסחוהווסח"ר שוקה[
 גשומה אצמנ ,הבלצהו הבחרה לש ףסונ רוז
 דוולר רדגומ וניא אוה םלוא ,ואסז6 קזססטפפופ
 ."ףסונ עדי" אשונ וניאש ןוויכ יטנ
 הבחרה תורודצורפ לש תירוזחמה הלעפהה
 לש "תיזחה וק" ןוכדע ןמיעו ,הבלצהו
 לכ ךשמנ ,םיליעפה םייטנוולרה םיגשומה
 -מסה תשרב הבחרה ירב םיתמצ םנשי דוע
 3-ב םייתסמ שופיחה ונלש המגודב .תיטנ
 :"תיזחה וק"ב םיליעפ םייטנוולר םיגשומ

 511810810 ק!החהוהַק וח[סזתוווסה
 60 תותטוטז - 08560 תוס0ט]!וחפ, 2814 כזו

 טוקתוסח1 ,

 חיטבהל רתונ תעכ :(געמפתעו) "הפולח" .ד
 םיליעפ ורתונש םייטנוולרה םיגשומה לכש
 תורתומה ,חתפמה תולימ ןולימל םג םיכייש
 ררבתמו הדימב .רוזחאה תכרעמב שומישל
 תלעפומ ,וז הירוגטקב וניא יטנוולר גשומש
 תא תשרב תשפחמש "הפולח" הרודצורפה
 -ימל ךיישה ,ולש (5ץחסחץחו) יפילחה גשומה
 ומדוק תא ףילחמ שדחה גשומהש ןבומ ,ןול
 ,"תיזחה וק"ב
 רוזהוטקו6 קופחחוחפ וח- גשומה ונלש המגודב
 -עמהו ,חתפמ תלימ וניא !סזוחהונסה 56
 .5215 :ולש הפולחה תא תאצומ תכר

 תעצבמ וז הרודצורפ :(50ק8651) "העצה" .ה
 םיגשומה לש גורידהו הכרעהה תיצקנופ תא
 םע היצקארטניאה תא תלהנמו םייטנוולרה
 העיצמ איהש ןושארה גשומה .שמתשמה
 ,רתויב הובגה "המצוע דדמ" ול שיש הז אוה
 -ושארה םיגשומה ותריציב םירושק :רמולכ
 גשומה והז ונלש המגודב .רתויב םיברה םיינ
 והמ הכרעהה .4 = המצוע דדמ םע 5
 י"ע העצהל (חטאו פטצו) "רותב אבה" גשומה
 רדמ" לע ןה ,רומאכ ,תססובמ תכרעמה
 לע ןהו ועצוה םרטש םיגשומה לש "המצועה
 -צועה דדמש דועב .םחלש "המלשהה דדמ"
 ךילהת לש האצות) עובק אוה גשומ לש המ
 הנתשמ ולש המלשהה דדמ ירה ,(שופיחה
 י"ע ולבקתהו ועצוה רבכש םיגשומל םאתהב
 ועצוי בורלש ריבס יכ םא .ןכ ינפל שמתשמה
 המצוע ידדמ םהלש םיגשומה הלחתהב
 -קיו בברתשיש תורקל לוכי ,רתויב םיהובגה
 ,ךומנ המצוע-דדמ ולש גשומ תופידע לב
 רתויב הובגה המלשה רדמ ול שיש ןוויכ
 .תע התואב
 -צהה בלשב םייטנוולרה םיגשומה ןיב ,בגא
 ,םייושאר םיגשומ םג ואצמייש ןכתי הע
 .םירחא םייטנוולר םיגשומ י"ע ופלחוה אלש
 רתויב ךומנה הלא לש םלקשמ היהי םיתיעל
 -יעל םלוא ,םינורחא ועצויש ךכ ,(1 :רמולכ)
 רבד לש ופוסב לבקל לוכי ינושאר גשומ םית
 םיגשומו הדימב תאזו ,הובג המצוע דדמ
 םייללכ םהש הלאכ ,חיננ) םירחא םיינושאר
 םהיאצאצ וא (ןודנה גשומהמ םנבומב רתוי
 ,וילא םיעיבצמ םירחא םיינושאר םיגשומ לש
 .ותובישח תא םיריבגמ םה ןכלו
 "רותב אבה" גשומה לש הכרעהה תיצקנופ
 לכ ןובשחב וחקלנ אל דוע לכ תמשוימ
 רחאל .שמתשמה לש םיינושארה םיגשומה
 חתפמ תולימ טס שמתשמה לביקשמ ,ןכמ
 תינושארה ותיעב תא תואטבמ דחיב ןלוכש
 -לשהה דדמ"ל תועמשמ רתוי ןיא ,האולמב
 םיגשומ ןיידע ורתונש ,לבא ,ןכתי ."המ
 ילעב ףא םהבו) ועצוה םרטש םייטנוולר
 יפל ועצוי הלא םיגשומ .(הובג "המצוע דדמ"
 .דבלב םהלש המצועה דדמ
 הלוכי הכרעהה תיצקנופ לש תויביטקפאה

 "פהל החילצמ איהש הדימב יוטיב ידיל אובל

 ןפואב ,"םיבוט אל"ו "םיבוט" םיגשומ ןיב דיר

 "םיבוט" םיגשומ רקיעב ועצוי הלחתהבש

 קרו (שמתשמה י"ע םילבקתמש :רמולכ)

 רבד .(הלאכ םנשי םא) "םיבוט אל"ה ףוסב

 -רעמ םע ושענש םייוסינה תרגסמב קדבנ הז

 בור :קהבומ ןפואב ףקת אצמנו ,ץועיה תכ

 וב עגרה דע תכרעמה י"ע וגצוהש םיגשומה

 ויה ןובשחב וחקלנ םיינושארה םיגשומה לכ

 ועצוה "םיבוט אל"ה םיגשומה בורו ,"םיבוט"

 תואצות לע טרופמ חוויד .ןכמ רחאל קר

 .(1) לבוש לש רמאמב עיפומ הלא םייוסינ

 עצומש ןושארה גשומה ,המגודל בוש רוזחנ

 רדמ" םע) 5215 רומאב ,אוה תכרעמה י"ע
 לבקמ שמתשמהש החנהב .(4 = "המצוע

 אב"ה תא העיצמו הכירעמ תכרעמה ,ותוא

 רדמ" םע ,23ו4 קזססטיפוחפ 6ףטוקתוטחו ,"רותב

 סחוימה) 1 = "המלשה דרמ"ו 2 = "המצוע

 הנמנ וניא רשא ,טטטוקחוטחו ינושארה גשומל

 גשומ .(18?5 םדוקה גשומה לש וישרוש לע

 60 חו קטזטז 0560 ו0₪61]חא גשומל םדוק הז

 עצומ אוה ןכלו ,0 ולש "המלשהה דדמ"ש
 .ןורחא
 תא תוגיצמ ןלהל תוראותמה תורודצורפה
 תחא לכל הבוגתכ תכרעמה תוגהנתה
 רחאל שמתשמה ינפב תודמועש תויצפואהמ
 .גשומ לכ תעצה

 גשומה לש ןבומה רשאכ :(6פ) "הרדגה" .ו
 שקבל לוכי אוה שמתשמל רורב וניא עצומה
 .תכרעמה לש עריה רגאמב הרומשה הרדגה
 גשומה עצומ בוש הרדגהה תגצה רחאל
 .הטלחהל

 תרטמ :(קזוחו-קגז6ח6) "ןיסחוי ןליא" ּז

 העיגה דציכ שמתשמל ריבסהל וז הרודצורפ
 י"ע קפוסמ רבסהה .גשומה תעצהל תכרעמה
 באה-יגשומו גשומה תא גיצמה ,ןיסחוי ןליא
 באה יגשומ תא גיצמ בא-גשומ לכשב ,ולש
 םיינושארה םיגשומל דע - האלה ךכו ,ולש
 ןבומכ ,םרפסמ) עצומה גשומה ישרושבש
 .(ולש "המצועה דדמ"ל הווש
 תונליא תא ,המגדה םשל ,גיצמ 4 'סמ טוטרש
 -גודב ועצוהש םיגשומהמ םיינש לש ןיסחויה
 עצומ בוש ןיסחויה ןליא תגצה רחאל :המ
 ,.שמתשמה תטלחהל גשומה

 טילחה שמתשמה םא :(61) "הלבק" .ח
 תנכדעמ תכרעמה ,עצומה גשומה תא לבקל
 רבכש םיינושארה םיגשומה תמישר תא
 ךרוצל שורד הז ןוכדע ןכש) ןובשחב וחקלנ
 םרטש םיגשומה לש "המלשהה רדמ" בושיח
 הרודצורפל תרזוח הטילשה זאו ,(ועצוה
 גשומה תא העיצמו תבשחמה ,"העצה"
 ."רותב אבה"

 הריקפת :(096%1ו906) "תובקע לע הרזח" .ט
 תוביטנרטלא אוצמל תוסנל וז הרודצורפ לש
 -שע הביטנרטלא .החוד שמתשמהש גשומל
 ,החדנש הז לש באה-יגשומ ןיב אצמיהל היו
 לש והשלכ בלשב םייטנוולר ובשחנ רשא
 גשומה י"ע ופלחוה ךא שופיחה ךילהת
 תורשפא תמייקש אוה ךכל לנויצרה .ןודנה
 ,ידמ יפיצפס ונבומש ללגב החדנ גשומה יכ
 ,רתוי יללכ םנבומש ,ולש באה יגשומ וליאו
 .היעבל םיאתהל םייושע
 -ודצורפ תלעפהב ךורכ תוביטנרטלא שופיח
 רשאכ ושענש תולועפה תא תלטבמה הר
 ןבה גשומ י"ע וחדנ/ופלחוה באה יגשומ
 שי ןבדגשומ לכלש ףאש ןייצל יואר .ןודנה
 חרכה ןיא ,תשרב בא"יגשומ ינש תוחפל
 -טנוולר תוביטנרטלא ובשחיי באה יגשומש
 באה גשומש ןכתיש ןוויכמ תאז .העצהל תוי
 -עפה רפסמכ - םימעפ רפסמ החדנ/ףלחוה
 םיגשומ ורדגוה םינושה ויאצאצש םימ
 ידיל אב ונבומש איה תועמשמה .םייטנוולר
 םירחאה םיגשומב םימעפ רפסמ יוטיב
 -לצה"ה בלשבש הביסה וז .ותוא ופילחהש
 לכש םימעפה רפסמ תא הנייצ תכרעמה "הב
 "ישפוח"ה בא"גשומ קר .ףלחוה בא-גשומ
 .תיטנוולר הביטנרטלא בשחנ תופסונ תויחדמ
 ,םיוסמ עגרב "ישפוח" וניא בא גשומש ןכתי
 ולש ףסונ אצאצו הדימב ,רתוי רחואמ ךא
 ,"ישפוח" השענ אוה - שמתשמה י"ע החדנ
 .הביטנרטלאכ עצומ אוה זאו
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 םיגשומ ינש לש "ןיסחוי תונליא" :5

 -טבו ,תיטנוולר הביטנרטלא האצמנש עגרב
 תקדוב תכרעמה ,שמתשמל תעצומ איה םר
 -עפומ - ןכ אל םאו ,חתפמ"תלימ איה ןכאש
 אוצמל הרטמב ,"הפולח" הרודצורפה תל
 ריהבנ .תיפולחה הביטנרטלאה תא עיצהלו
 תא החוד שמתשמהש חיננ ,המגודב תאז
 הרודצורפה תלעפומש ךכ ,5018 גשומה
 באה גשומ תא  תראתמה 6%
 3וזג16816 קובחחוח וח(סזחוגזוסח יביטנרטלאה

 ,חתפמ תלימ וניא הז גשומ ,םלוא .5ץפזטח
 הלגמה ,גצחסחעחו הרודצורפה תלעפומ ןכלו
 5715 תויהל הכירצ ולש הפולחהש
 תכרעמה י"ע תילגתמ וז העפות .(!החדנש)
 ןונגנמש ךכ ,תפסונ היחדבכ הב תלפטמ איהו
 ינש םילגתמ םעפהו ,בוש לעפומ 036%זז86%-ה
 ןסחַפ וטזחו ק!בחתוחא :םייביטנרטלג( ב -יגשומ

 ןושארה גשומה םיינשה ןיבמ .גטוסחופזוסח"ו
 יושע אוה ןכלו תופסונ תויחדמ "ישפוח"
 ,נשה גשומה) יטנוולר גשומ בשחיהל
 -שומ ול שיש ןוויכ "ישפוח" וניא ,ונזסחוהזוטח
 בוש תקדוב תכרעמה תעכ .(םיפסונ םינב םיג
 בושו - חתפמ תלימ איה הביטנרטלאה םא
 תרודצורפ תלעפומ ןכלו ,אלש הלגמ איה
 תא תאצומ איה םעפהו - תינשב צגצהסחְץחו

 .3זזהזטקוס ק[החחוהחש יביטנרטלאה גשומה

 (רתוי וא דחא) יביטנרטלא גשומ תאיצמ םע
 :תוטיש יתשב לועפל תכרעמה הלובי
 תיביטקארטניא רתויה ץועיה תיגטרטסב
 יביטנרטלאה גשומה תא הגיצמ תכרעמה

 511916710 !גחתוחק

 1ה1סזחו8ו0ה 5516

 זו

 קוגחחותש

 1.008 דזה

 ק|גחחוחק
 0 קט זז

 1ת!סזחו8זוסה

 תו

00 

 ךשזחו

 -שמה לוכי ךליאו ןאכמו ,ותאיצמ םע דימ
 ,ונודנש תויצפואהמ תחא לכב לועפל שמת
 תא םג החדיש תורשפאה ,ןבומכ ,הז ללכבו
 הלעפהל דימ םורגי ךכבו ,הביטנרטלאה
 שמתשמה) .ט8סאזזּגס6א תרודצורפ לש תפסונ
 העצה לכ תוחרלו ךישמהל ,תיטרואית ,לוכי
 םע ךילהתה תא םייסמ ומצע אצמיש דע -
 ומייתסנשמ .(ולש םיינושארה םיגשומה
 ,תוביטנרטלאה תעצהב תורושקה תולועפה
 הכרעה לש ליגרה לולסמל תרזוח תכרעמה
 אלו הדימב רבדה ךכ ."רותב אבה" תעצהו
 .ללב הביטנרטלא האצמנ
 תיביטקארטניא תוחפה ץועיה תיגטרטסב
 גשומה תא שמתשמל העיצמ הניא תכרעמה
 ותוא תפרצמ אלא ,האצמש יביטנרטלאה
 ועצוה םרטש םייטנוולרה םיגשומה טסל
 תיצקנופ יפ לע ,רחא גשומ לכבכ וב גהנתו
 .הכרעהה

 .ןהלש "המצועה דדמ" יפל תוניוממ ןהשכ ,שמתשמה י"ע ולבקתהו ועצוהש חתפמה תולימ לכ תגצהב ץועיה תדובע תא תמכסמ טושפ וז הרודצורפ :(ףטחוחוגזע) "םוכיס . ר

 רקחמ ךשמהו הכרעה
 וניוצש תויגטרטס יתשב הלעפוהו המשוי תכרעמה .העצההו שופיחה יבלשב תכרעמה לש תוירקיעה תולועפה תא הכ רע ונגציה

 םהב ,הדבעמ יאנתב ,םייוסינ וכרענו ,ליעל

 תפדעה לע ,ץועיה תויגטרטס יתש וושוה

 תוליעיו (תויביטקפא) םיעוציב ,םישמתשמ

 לש ץועיה תוכרעמ וושוה ןכ ומכ .הדובע

 -ימ תריחבב תעייסמה תילנויצנוונוק תכרעמ

 טושפ אלא ץועי תכרעמ הניאש ,חתפמ תול
 םהיתואצותו םייוסינה .בשחוממ םילימ ןולימ
 .(1) לבוש לש רמאמב ,רומאב ,וחווד

 ,רקחמ ךשמהל םיאשונ רפסמ ןלהל ,םויסל
 םייושעשו ,תכרעמה יבלהמב םירושקה
 :התדובע תא לעיילו רפשל

 תכרעמה :שופיחה בלשב הכרעהה רופיש .א
 יגוס ןיב הנחבה אלל ,תשרב שופיח תעצבמ
 -יתנה לכ :תשרה הנבמו םייטנמסה םירשקה
 -קשנו םילעפומ םיוסמ תמוצמ םיאצויה םיב
 שופיחה ךילהתב רופיש .הדימ התואב םיל
 תויצקנופ תפסוה י"ע ,הארנכ ,לבקתהל לכוי
 תואמגוד ןלהל .שופיחה בלשב הברעה
 :תוירשפא תויצקנופל

 תא ואטביש ,םיביתנל תולקשמ ןתמ 6
 -שומ/םיתמצ ןיב יטנמסה רשקה תמצוע
 םיחמצ תלעפהב הפדעה ןתמו ,תשרב םיג
 .םהילא םיליבומה םיביתנה לקשמ יפל
 ןיב "קמוע"ה וא "קחרמ"ה תדידמ 6
 רוקמה יתמצל "הבלצה"ל דעוימה תמוצ
 -שומל הבלצהב הפדעה ןתניתש ךכ ,ולש
 רוקמה יתמצל םהמ קחרמהש םיג
 םימדוק םיבלשב םייטנוולר ורדגוהש)
 .רתוי "םירצק" (רתוי
 -צאצ רפסמ וא בא-יתמצ רפסמ תריפס <
 ותובישחל רדמכ ,םיוסמ תמוצל שיש םיא
 שומישל המוד) "הבלצה"ה בלשב
 םיגשומה רפסמב השוע תכרעמהש
 גשומ לש "המצוע דדמ"כ םיינושארה
 .(יטנוולר

 -שמה תתליאש תא ןכדעלו תונשל תלובי .ב
 תכרעמה :ופוסב וא שופיחה ךלהמב שמת
 םיגשומ לש עובק טס לע תלעופ תיחכונה
 -התה תליחתב ןיזה שמתשמהש םיינושאר
 .םתוא ןכדעל וא תונשל לכויש ילבמ ,ךיל
 וא תונשל הצרי שמתשמהש ןכתי תואיצמב
 ,האצותכ ,תירוקמה ותיעבל םיגשומ ףיסוהל
 םע םייקמ אוהש היצקארטניאהמ ,המגורל
 לביקש תובושת לע הבוגתכ וא ,ץעויה
 .םינותנה ירגאממ

 תכרעמה :תיעבט הפשב אתליאשה תנזה .ג
 םיגשומ לש טס שמתשמהמ תטלוק תיחכונה
 תשרב םיתמצכ ההזמ איה םתוא ,"םידידב"
 ןיב רתוי יעבט וא טושפ רשק .תיטנמסה
 היעבה םא םייקתי ץועיה תכרעמל שמתשמ
 הז הרקמב .תיעבט הפשב ודי לע ןזות
 םיטפשמב םייתועמשמה םיגשומה/םילימה תא רתאל היהי תכרעמה לש ףסונה הדיקפת
 שופיחה ךרוצל םהב שמתשהלו ,םייעבטה
 "של ,ישפוח טסקט "אורקל" תועדויש תוינכת)
 םתואךופהלו תועמשמילעב םיגשומונממ ףול
 "צמנ ,9וטחוחווחע ,םהלש "יטרדנטס"ה הנבמל
 .(יטמוטוא חותפמ תועצבמה תוינ "כתב ןוגכ ,תונוש תויצקילפאב שומישב תוא

= 

 | דו 0 קרפ

 רצותה :םינותנה ירגאמל אתליאשה חוסונ .ד
 טס אוה הזרמאמב הראותש ץועיה תכרעמלש
 אתליאשכ חסנל רתונ ןתוא ,חתפמ תולימ לש
 רוזחאל תוכרעמה בורב .םינותנה ירגאמל
 םיינאילוב םיפוריצ י"ע:תחסונמ אתליאש עדימ
 תולימ ףוריצ :רמולכ) חתפמה תולימ לש

 ןנשי תיביטנרטלא .(טזהו 306 י"ע חתפמה

 טסכ תחסונמ אתליאשה ןהב רוזחא תוכרעמ
 תלימ לכל ,רמולכ) חתפמ תולימ לש ללקושמ

 .(היעבב התובישח תא ןייצמה לקשמ שיחתפמ
 חותיפב אבה דעצהש אוה יעבט ךא ,ןפוא לכב
 תולימ חוסינ תא רשפאל היהי ץועיה תכרעמ
 ,שומישל הנכומ אתליאשל ולבקתהש חתפמה
 ןיב ,תפסונ שונא תוברעתהבךרוצ היהיש ילבמ
 .ומצע שמתשמה לש וא עדימל ץעויה לש םא

 היפרגוילביב
 :חטלחה תוכמות תוכרעמב םייוסינ .פ ,לבוש | ו

 -גאמב םישמתשמל ץועי תוכרעמ לש הרקמה
 18-ה יצראה טנכה ,תואצרהה ץבוק .םינותנ יר

 -וספ 'מע) 1983 ,םילשורי ,םינותנ דוביעל
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 םילקהבה םיקהבה

 רחסמהו הושעתה רש
 תרכהב לפטל חיטבה
 היצמרופניאה תישעת
 הישעתבכ - הנכותהו
 אוציה ןוכמ לש תיללכה הפיסאה ךלהמב
 בתכב ,אוציה ןוכמ ל"כנמ ח"וד תרגסמבו
 ףנע תובלתשה לע ל"כנמה חוויד ,הפ-לעבו
 תוליעפב - הנכותה תישעת - שדח יתישעת
 ףקיה לע םיטרפ ורסמנ ןכ ומכ ,אוציה ןוכמ
 רועישב אוציה לוריגל תויפיצה לעו הישעתה
 .1985 תנש ךלהמב %
 רשה ינפב חטש .ל.ל.מ ל"כנמ ,רוש םרימע
 ףנע ותויה ףא לעש ,ףנעה תויעב תא ןורש
 -סועה תורבחהש הרבועה תורמלו יתיישעת
 תורבח הנכותהו היצמרופניאה תישעתב תוק
 -במ רכומ וניא ,םינישעתה תודחאתהב םג
 -ובמ הנכותה לע ירהו הישעתכ קוחה תניח
 -עתהו הקינורטקלאה תישעת תיברמ תסס
 תפטענ הנכותה רשאכ .עדיה תריתע היש
 דועב ,הישעת תויהל ךפוה הרצוי ,םילזרבב
 קוידב איהש תורמל ,םילזרב תלוטנ הנכות
 רשה .יתישעת אל ףנעל תבשחנ ,רצומ ותוא
 .תופיחדב אשונב לפטלו ןוחבל חיטבה ןורש

 לש דיינ ישיא בשחמ
 117 180697 דרקפ טלויה
 ישיא בשחמ לע הזירכה דרקפ טלויה תרבח
 תכרעמ לע ססובמה 11? [חוטשז| - דיינ שדח
 -יב תונורתי קפסי בשחמה .\)א1א הלועפה
 הלעפהה תכרעמ ןיערג תועצמאב עוצ
 תדחאמה הליבח הווהיו ₪0א-ב טאזא
 תולק ,המצוע ,האלמ היצרגטניא הכותב
 .ךומנ ריחמו שומישב
 תומישמ יוביר עצבל תלוכי 117 [חוטשז4ןזל
 הלעפהה תכרעמ תועצמאב  (חווו185%ו08)

 לש תינמז-וב הצרה תרשפאמה ,[1ק-טא

 .תונחת רפסמ

 -זיבא םע ,תומישמ יובירב שומישה תורשפא

 117 !חוטקזג] תא םיכפוה ,הרמוח יקשמימו יר

 ,םייקסע םימושיי רובע ישומיש בר בשחמל

 חותיפ ,םייסדנה םיבושיח ,רושכימ תרקב

 .הקיפרגו הנכות

 -לחב סורפל בשחמה רשפאמ תואצותה תא

 [1? תנכות תועצמאב ךסמה לע םינוש תונו

 .םיבורמ הגוצת יעטקב תכמותה \א/:ח608

 תופשו תונכות תומייק שדחה ישיאה בשחמל

 8496 :םיאבה םימוחתב השיכרל תונתינה

 לש 6 השדח תונכת תפש ,117-/א לש ינכט

 הנכות ,ןאלפיטלומ ,םילילמת דבעמ ,11ק-זנא

 םיקהבה םיקהבה םילהבה םיקהבה םיקהבה םיקה ה

 ,םיטקייורפ לוהינ תנכות ,תרושקת אשונב
 -חמה ןורכזב םיינורטקלא םיספט לש הימדה
 .הקיטסיטטסו הקיטמתמ יאשונב הנכותו בש

 טלויה לש 11? זחוטקזג!| דיינה ישיאה בשחמה
 שא[זא הלעפהה תכרעמ לע ססובמה דרקפ

 ןושארה הסיטה המדמ

 רבכ 4038 תפשב בותכה
 וסט"

 ,(רוטלומיס) הכרדה יכרצל היימדה תכרעמ
 שא[]א תסריג תחת ,346ג תפשב לעופה
 סוטמ רובע ,תמא ןמזב הדובעל תמאותמ
 תרצותמ ,ינקירמאה םיה ליח לש [4-)\/8דה
 תפשב ןושארה הסיטה המדמ אוה ,סטט₪
 המדמ .לעופ רבכש ,וזה תמדקתמה תונכתה
 ותואמ רתוי ההובג תוריהמב לעופ ,404-ה
 -ה תפשב בותכ אוה רשאכ ,המדמ
 א
 תרצויו /44 תודוקפ 150,000 הליכמ הנכותה
 תמועל 1.4 א18 לש לדוגב תיראניב תינכת
 .ש0 16 א-ב הבותכה תינכתבש ,2.5 8
 -ב איה תינכתה תינבו היצליפמוקה תוריהמ
 תורוש וסס-כ תמועל ,הקדב תורוש 0
 .הרחתמה דויצב הקדב
 תפשב תובשחוממ תוכרעמ תקפסמ 4
 .1984 תנשמ רבכ 4
 ןושארה יעצבמה סוטמה אוה ,"-15-ה סוטמ
 תובשחוממ תוכרעמ תונקתומ וב ,םלועב
 ץבוק יפ לע תולעפומ תוכרעמה .6ג תפשב
 .600616 תרצותמ 6
 קוושמו חתופ רשא ,ג6ג תפשב רחא ץבוק
 350,000 ליכמ ץבוקה .3:. 11 אוה ,(0טט!0 י"ע
 .תודוקפ
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 - א
 הבחר תשק - רובחיש
 תונורתפ לש תדחואמו
 בושחימ
 העיצמ לטיגיד לש "לוכשא"ה תסיפת
 -רודה םימושייל הדעונש השדח היגולונכט
 תונימזו םיהובג םיעוציב ,הלודג תלוביק םיש
 לש תבורעת לכ ליכהל תלגוסמו .ההובג
 ,/ 3 א711/780 4/, א711/750 יבשחמ 6
 רקב םע בולישב .\//\א 86007ו אא 5
 םיבשחמה םידקפתמ רתוי וא דחא ןוסחא
 .המצוע-תברו הלודג ,הדיחי תכרעמב

 קודה רוביח תמועל ףפור רוביח
 רוביחה תשיג לע תססובמ רובחישה תטיש
 .םידבעמ תוריתע תוברעמל ףפורה
 וז ןוגכ ,קודה רוביחב םידבעמ"יוביר תטישב
 םיאצמנ ,\/\א711/7827ה בשחמב הגוהנה
 םירבוחמ ,הזל הז םוקמ תברקב םידבעמה
 םיצירמו ,ףתושמ ןורכז תועצמאב םהיניב
 -עפהה תכרעמ תנכות לש דבלב דחא קתוע
 .הל
 םידבעמ רפסמ םיכוז ףפורה רוביחה תשיגב
 ריבעהל םילגוסמו ,םיפתושמ םיצבקל השיגב
 קוסעל םיבייח םניא םה ךא ,םינותנ םהיניב
 ןמ דחא לכ .ןמז ותואב המישמ התואב
 -רעמ תנכות לש ולשמ קתוע ץירמ םידבעמה
 תכרעמ התואב לולכל ןתינ ןכלו הלעפהה תב
 םייושע הלא םידבעמ .םינוש םידבעמ יגוס
 לע ססבתהלו ,תונוש םיעוציב תומרב לועפל
 היהי ןתינ ךכ .תונוש בוציע תויגולונכט
 תא בלשל השידחה היגולונכטה תועצמאב
 -ייק "לוכשא" תוכרעמב םישדחה םידבעמה
 .תומ

 הלק החומצ
 -לה לוכי ,שדחה רובחישה ןויער תועצמאב
 ,םיטילקתו דיחי דבעמ תשיכרב ליחתהל חוק
 -ןוסחיאל םכח רקב תועצמאב םירקובמה
 יפל לודיגב ךישמהלו ,115050 םגדמ יביסמ
 -ילקת ,םידבעמ לש תפסות תועצמאב ךרוצה
 תלוביק גישהל ידכ ,118050 ירקב וא םיט
 .תורפושמ םינותנ תונימזו

 בושחימה תמצועב רידא לודיג
 האלמ הרוצתב תרבחושמ לובשא תכרעמ
 תחאכ דקפתת ,\ּ\א 8600 ידבעמ לש
 -ומישל םידבעמ יובירב בשחמה תוכרעממ
 םישמתשמ יפלא תרשל לכותו םייללכ םיש
 לודג וזכ הרוצת לש בושחימה חכ .תינמז"וב
 ,\\\א-11/780 בשחמ לש הזמ םיעברא יפ
 -קמ לוכשאה תרוצתב תורבחושמ תוכרעמ

 םיקהבה םיקהבה םיקהבה םיקהבה םיקהבה םיקהבה םיקהבה

 לפפא

 (א.25)
 ןאצ6סושסז%

 ס566ז/5א4
 <( גץ

 ך6זחוות4|
 זז

 תזטזמ6( (03]

6 
 ₪ ד ו +

 צא 0 צא 0

 ב ל א(ווופזש ה1]סוטצ ץסוו 0 (סווקש רעו יב א יפו סוהופ ווגזס סוס בו ווווו1זןעזסשסבצופ
 סה טועסונהסמז דו סו 10 016 רטוש ו ו סו וס

 3000000, 1כושוזה] ב\סזוטסו'ש ב י01ו1זט0דואויס ןכויסט10ס || ל 011 טסד'טווש 60111165 סו 60
 ג א 8600 5ץפזסוה 10 סז/נסו סוורוס דוד וו קסקסוהה !ו6 10001 הושג.

 ידסמו םישדח םימושיי לש םבוליש לע תול
 םה וב םוקמ לכב ,םייק ןוגרא ךותב םינותנ
 -חיא חפנ קפסל תלגוסמ וזכ הרוצת .םישורד
 -יזומו ,םיתב ןויליב 160 דע עיגמה ןווקמ ןוס
 םינווקמ םימושייב שמתשמל תולעה תא הל
 ימושייב דחוימב ,םישמתשמ"יובירל םילודג
 חותינו יסדנה ןונכת ומכ םילודג בושחימ
 ,םינותנ תפילשו רוזחיא ימושייב ןכו ,םינותנ
 יחפנו םיצבק ףותיש לש הבר הדימ םישרודה
 ,בשחוממה דרשמה ןוגכ ,םייביסמ ןוסחיא
 דוביע ימושייב ןכו .עדימב עויסו סקטואריו
 םג גישהל ןתינ ןוכסח רועיש ותוא .תורבעה
 .יתימא-ןמז ימושייב

 תפתושמ הלעפה תכרעמ
 תכהעמ תחת תולעופ א-ה תוכרעמ לב
 .ההז םיצבק הנבמ תוללובו \'א!5 הלעפהה
 םיבאשמב ףותיש ירשפא םימאות םיבשחמב

 תועקשהב ךרוצה לטבו ,יפקיה דויצבו םינותנ
 .לועפתבו דויצב תורתוימ

 תונורתפ לש תשק
 תורוצתב םיגשומה בושחימה יבאשמ תא
 -יש ןווגימב לצנל תוחוקלה םילוכי לוכשא
 םימייוסמ םידבעמ דעייל םתורשפאב .תוט
 ,םישמתשמ תוצובקל וא ,םייפיצפס םימושייל
 לכ םיאתהלו ,דבלב תומייוסמ תוקלחמל וא
 .יאמצע ןפואב דבעמ
 -בת ץירהלו ףולשל ולכוי םיפוסמ ישמתשמ
 ךותב םינסחואמה ,םינותנל תשגלו ,תוינ
 ענמיהל ךכבו ,םיימוקמ ויה וליאכ ,לובשאה
 םיכורכה תויפסכה תואצוההו םיבוכיעה ןמ
 תוכמות ןכ .תוילנויצנבנוק הרבעה תוטישב
 םינפו ץוח תרושקתב לוכשאה תורוצת
 ,תימוקמ השיגבו ,םטטוטו יקשמימ תועצמאב
 .םוחטזוחשז ירוביח ךרד ,םינקתה-יובירל

 םיקהבה םיקהבה םיקהבה םיקהבה םיורבה יול

 םיקהבה םיקהבה םיקהבה םיקהבה םיקה

 לארשיב רעונה תירקל רלוד 300,000 המרת לטיגוד

 ב
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 תת תי ווצש לח ןווווב דז ו
 ומי לזנ רוחנ קמ ג'גומ

 םילשוריב רעונה תירקבש םיבשחמה זכרמב
 רשא תנכוממ םינחבמ תכרעמ תלעפומ
 .דימלת לכל םיישיא םינחבמ תריצי תרשפאמ
 םיבשחמ זכרמל תודות רשפאתנ הז שודיח
 ויוושמ יצחש ,רעונה תירקב ןקתוהש שידח
 .לטיגיד י"ע םרתנ (רלוד 300,000)
 ול .\ \א-|| 730 ללוכ םיבשחמה זכרמ
 ,הקיפרג םע םיינועבצ 103 ואבנייר יבשחמ
 .דועו תונכות ללוכ | ,;\ 10 תוספדמ יתש
 ,19" םייפרג םיפוסמ 6 םיאצמנ תפסונ הנמזהב

 .!טוושז .םיפוסמ 14
 ךמתנה יתד יכוניח רסומ איה רעונה תירק

 ,רפסה תיב .תוצופתה תודהי י"ע רקיעב

 הנקמ ,םירומ 300-ו םידימלת 1200 סלכאמה

 םידומיל בולישב יתד  ךוניח | וידימלתל

 זכרמה .רתויב ההובג המרב םייגולונכט

 .הארוהב עויסלו תילהנמ תוליעפל שמשמ

 -במ ךורעל ,רומאכ .ןתינ םיבשחמה תרזעב

 .דימלת לכל םיישיא םינח

 -פדהו תולאשה רגאממ םינחבמ תפילש י"ע

 םיקהבה םיקהבה םיקהבה םיקהבה םיקהבה םיָק בה םיקהבה

 ,ןחביהל ךירצש דימלת לכ רובע דרפנב םתס
 רחא בוקעל ס"היבל החונו הלק תורשפא שי
 איה ףא םינחבמה תקידב .דימלתה יגשיה
 -וקה ,יטפוא ארוק י"ע השענה ידיימ ךילהת
 דימ קינעמו ,םינמוסמה םיסיטרכה תא אר
 םייטסיטטס תוחודל ףסונ ,םיקייודמ םינויצ
 .םימכחותמ
 תוחודל ףסונ ,םיקייודמ םינויצ דימ קינעמו
 .םימכחותמ םייטסיטטס
 שגד םשומ ס"היב לש תויגולונכטה תומגמב
 -מול וז תרגסמב .וימושיו בשחמה ידומיל לע
 -כמה יאסדנהו הקינכמה תומגמ ידימלת םיד
 לע תיתורפסה הרקבה תונוכמל תונכת תונו
 -שחמה זכרמב חתופש בשחוממ רוטלומיס
 -רהו םיפוסמב לוגרית רשפאמה לולכש .םיב
 לש בר רפסמל תינמז וב 6.א.6 תוינכות תצ
 .םידימלת

 תונוכמל רוטלומיס רעונה תירקב חתופ ןכ
 .סופדה תמגמ ידימלת רובע "םלצ רדס"
 בשחמל םיטסקט ןיזהל םילוכי םידימלתה
 םיצבקה תא חולשלו םתוא ךורעל ,יזכרמה
 .םלצ רדסה תונוכמל תורישי
 חותיפב גשוה תונכתה תארוהל ףסונ עויס
 םירצקמה ,םיבשחמ ורקימל םירוטלומא
 תמגמב תונכתה תארוה ךילהת תא םירפשמו
 -ינורטקלא יאסדנהל ס"היבבו ,הקינורטקלאה
 .הק
 -לל תוינכטה תומגמה ידימלת ולחה הנשה
 ,בשחמה תרזעב םיטובור תלעפה דומ
 א]טאט 1001 ידומיל טובור תועצמאב
 תיכוניח הנכות תועצמאבו ,בשחמל רבוחמה
 .תדחוימ תיביטקרטניא
 ,הארוהב עויסלו בשחמה תארוהל ףסונ
 רעונה תירקב ץוכץ-33:!1-ה בשחמ שמשמ
 תכרעמה .תופנע תויתלהנימ תויוליעפב
 טח--ב תדבוע רעונה תירק לש תיתלהנימה
 םיפוסמ םידרשמהו תוקלחמה לכבשכ ,ווווט
 .םתפילשו םידימלתה ינותנ תנזה םירשפאמה
 ינחבמ ךרד .המשרהב הליחתמ וז תכרעמ
 לופיט .םידימלתה ינויצ רחא בקעמ ,הלבקה
 .המודכו םיבתכמ חולשמ ,תוצבקה ,םירומב
 היצמרופניא לכ ףולשל תורשפא םע תאז לכ
 םוקמב החתופ וז תכרעמ .תע לכב היוצר
 תוכרעמ .םירחא רפס יתבל הריכמל תעצומו
 תכרעמ :ןה הירקב וחתופש תופסונ תוילהנמ
 -טמה תכרעמו ,םירגוב ןוגרא לש תבשחוממ
 .תומורתבו רוביצ יסחיב תלפ
 חותיפל רקיעב תדעוימ לטיגיד לש התמורת
 ללוכ ,תונושה תומגמב מ"ביתה תארוה
 ינכט טוטרש ,ינורטקלא ןונכת ,ינכימ ןונכת
 ס"היבבו ,הקינורטקלאה ,הקינכמה תומגמב
 בשחמה יעדמ תארוהל ןבומכו ,םיאסדנהל
 .תינוכיתה הבישיב
 תירקב דיתעב האור םיבשחמה זכרמ להנמ
 80-ב תוכמותה בשחמ תודיחי יתש רעונה
 .ץזכץ-|!/:1ו7ה הזכרמבש תחאה .םיפוסמ
 ,תיכוניח-תיתלהנמה תוליעפה תא זכרי אוהו
 .מ"ביתה תארוהל ,\"/\א-11 750 ינשהו
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 םיניינועמה א"ליא ירבח
 ולכוי ,ואה? ימוסרפ תשיכרב
 םע 25% לש החנהב םלבקל
 .םתורבח רושיא תגצה
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 .םיינועבצ הקיפרג יסיפדתב תוכיאו תונשדח 'ידלוג''

 6סוסו"שווופז" ןיווח ךירצ התא

 ,ךלוע הרמוחל םיאחעמה

 ךל רקיעבו ךלש הנכותל
 -יפרגש םילגמ קסע יתבו תורבח רתויו רתוי
 ,ליעי תרושקת יעצמא איה תינועבצ הק
 .רתוי ענכשמו ריהמ
 הנקסמל דימ עיגת ,התא םג תאז הלגתשמ
 לע םינוע דלוג לש 6ס|ןסתווז6ז-ה יניוותש
 -ה יעוות .רתויב תוינררבה ךיתושירד
 לכ לע םינועו ,שומישב םיטושפ 6010זו/זו67
 -אות םה .ךלש םיינכטהו םייקסעה םיכרצה
 תליבח לכב םיבלתשמו ,בשחמ לכ םימ
 .תלבוקמ הנכות
 ,םיטושפ םיפרג קיפהל שקבמ התא םא ןיב
 -מרופב ם'יבית יטוטרש ךל םיצוחנ םע ןיבו
 ונל ,17 * 'ניא 11 וא 11 א 'ניא 8% לש םיט
 קוידב ...ו ךיכרצל קוידב םיאתיש ןיוות שי
 .ךביצקתל

 רינה םודיק תא םג אצמת ,ונלש עציהה ךותב

 .םייפרג םימושייל יטמוטואה

 לש 60!סתשז6ז"ה יניוות תא שכור התאשכ

 תונש 45 םג םמיע דחי לבקמ התא ,דלוג

 ,ןכל .םיינועבצ הקיפרג יסיפדתב חכומ ןויסנ

 לכ תוירחא יוביג ךל תתל םג םילוכי ונחנא

 השכר םתונימאש תורישו תוירחא ,ףיקמ ךכ
 .ולוכ םלועב ןיטינומ

 -שר ףגא ,םירישכמ דלוגל לצלצ
 ךל הוותנו 052-558157 .לט םימ
 .ךלש החלצהל ןיוות

 ב ב
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